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Streszczenie
W artykule pokazano kierunki zmian w systemie opodatkowania dywidend uzyskiwanych przez osoby prawne i fizyczne. Stawka podatku od dywidend jest jednakowa dla obydwu grup. Warunki opodatkowania różnią się jednak. Z podatku od dywidend zwolnione
są polskie podmioty gospodarcze. Zwolnienie podmiotów zagranicznych uzależnione jest
od ich udziałów w spółkach powiązanych kapitałowo. Kierunek zmian w opodatkowaniu
dywidend w naszym kraju jest zgodny z regulacjami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Wprowadzenie
Akcjonariusze spółki akcyjnej z tytułu posiadania akcji uzyskują dwa rodzaje korzyści: w formie dywidendy oraz w postaci zysków kapitałowych. Realizacja tych dochodów
jest uzależniona od indywidualnych decyzji akcjonariuszy. Oba ich rodzaje nie są z reguły możliwe do uzyskania równocześnie. Akcjonariusze sprzedając akcje mogą nie osiągać dochodów z dywidend. Z kolei akcjonariusze posiadający akcje i uzyskujący dochody dywidendowe, która przy okazji mogą powodować wzrost wartości rynkowej akcji, zatrzymując nabyte wcześniej walory finansowe, nie realizują dochodu kapitałowego. W tej
sytuacji nie płacą podatku od tego zysku. Jednak w danym roku obrotowym akcjonariusze mogą uzyskać obie grupy dochodów, co wykażą w konsekwencji w rocznym rozliczeniu podatkowym.
Decyzje dotyczące wypłat dywidend są jednym z kluczowych problemów zarządzania finansami. Zarząd spółki przygotowuje propozycję podziału zysku netto za dany rok
obrotowy, a rada nadzorcza opiniuje tą propozycję i przedkłada do zatwierdzenia w po*
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staci uchwały walnego zgromadzeniu akcjonariuszy. Ostateczna decyzja co do podziału
zysku netto należy więc do akcjonariuszy.
W artykule zostaną syntetycznie przedstawione zmiany w opodatkowaniu dywidend.
Poziom podatków od dywidend i od zysków kapitałowych jest jedną z determinant decyzji akcjonariuszy dotyczących preferencji rodzaju dochodu uzyskiwanego z inwestycji w akcje danej spółki.

1. Zmiany opodatkowania dywidend
Podstawowe rozwiązania dotyczące podziału zysku zawarte są w kodeksie spółek
handlowych. Obok tych regulacji ważne znaczenie w podjęciu decyzji w sprawie podziału zysku mają obowiązujące w danym kraju rozwiązania fiskalne w zakresie podatku dochodowego. Opodatkowanie dochodów pozostaje bowiem w ścisłym związku z występowaniem tzw. efektów podatkowych klienteli. Akcjonariusze wybierają politykę podziału zysku w zależności od swojej sytuacji podatkowej ukształtowanej przez prawo w zakresie podatków od dochodów. W przypadku, gdy system podatkowy jest tak skonstruowany, że dochody netto z dywidend będą dla akcjonariuszy mniej atrakcyjne niż dochody netto z zysków kapitałowych oczywiste jest, że zdecydują się oni na kapitalizację zysków (Wypych, 2005: 51). Doprowadzi to do sytuacji, że przedsiębiorstwa mogą zdecydować się na zmniejszenie stopy dywidend i zatrzymanie nadwyżki gotówkowej w celu
jej reinwestycji. Jeżeli jednak stopa opodatkowania dochodów osobistych jest niższa niż
stopa opodatkowania przedsiębiorstw, jest to zachętą do wypłaty nadwyżki w postaci dywidendy (Stelmach, 2005: 170).
Istotnym argumentem przemawiającym za tym, iż inwestorzy powinni preferować
niskie wypłaty dywidend (gdy stopa podatku dochodowego od dywidend jest wyższa niż
stopa podatku dochodowego od zysków kapitałowych) jest fakt, iż podatku od zysków kapitałowych nie płaci się dopóty, dopóki nie zostaną sprzedane akcje. Dlatego też można
przeciągnąć w czasie jego zapłatę, a jego wartość w przyszłości ma mniejszy efektywny
koszt niż podatek zapłacony obecnie. W niektórych krajach można w ogóle uniknąć płacenia podatku od zysków kapitałowych (Samborski, 2007: 96).
Zasady opodatkowania dochodów z kapitałów pieniężnych nie zmieniały się w znaczący sposób na przestrzeni ostatnich kilku lat. Zmiany objęły jedynie wysokość stawek
opodatkowania oraz katalog zwolnień. Na początku przemian gospodarczych w Polsce
dochody z udziału w zyskach osób prawnych były opodatkowane w sposób zryczałtowany według stopy 20%. Do 1996 r. osoby prawne mogły uniknąć opodatkowania dywidend, jeżeli złożyły oświadczenie, że uzyskany dochód zostanie przeznaczony na zakup
m.in. obligacji lub akcji od Skarbu Państwa. Z dniem 31 grudnia 2003 r. wygasło zwolnienie dochodów uzyskanych ze sprzedaży obligacji skarbowych i akcji znajdujących się
w obrocie publicznym. Zmiana stopy podatkowej od dywidend nastąpiła od 2000 r., kiedy to została przyjęta stopa na poziomie 15%, a od 2004 r. przyjęto stopę opodatkowania w wysokości 19% (Pietrzak, 2004: 281).
Od 2007 r. rozwiązania prawne kształtujące zasady opodatkowania dochodów z dywidendy zmieniły się nieznacznie. Dotyczą one zarówno stawek, jak i warunków na pod-
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stawie, których się je stosuje. W 2007 r. podstawowym rozróżnieniem dla stosowania stawek był podział oparty na kryterium odbiorca dywidendy. Wyróżniano:
1. Osobę fizyczną: mieszkającą w Polsce i obcokrajowca.
2. Osobę prawną: polską i zagraniczną.
W przypadku, gdy dywidendę otrzymywała osoba fizyczna mieszkająca w Polsce
wszelkie sprawy regulowała ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dywidenda jako przychód z kapitałów pieniężnych była opodatkowana zryczałtowanym 19%
podatkiem, pobieranym w momencie wypłaty dywidendy przez spółkę, która miała obowiązek odprowadzenia go na rachunek właściwego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca, w którym został pobrany. Osoba, która otrzymała taką dywidendę nie wykazywała jej w rocznym zeznaniu podatkowym, a sama spółka nie miała obowiązku przesyłania
jej imiennej informacji o wysokości przychodu z tytułu wypłaconej dywidendy.
Gdy osobą, której wypłacana była dywidenda był obcokrajowiec, mógł być również
stosowany 19% zryczałtowany podatek pobierany przez spółkę lub inna stawka, w przypadku stosowania podpisanej przez Polskę i kraj, w którym miejsce zamieszkania miała
dana osoba, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podstawowym warunkiem
zastosowania tej zazwyczaj niższej stawki było posiadanie przez biorącego dywidendę
certyfikatu rezydencji.
Dla osoby prawnej mającej swoją siedzibę w Polsce dochody z tytułu dywidendy
również opodatkowane były zryczałtowanym 19% podatkiem. Spółka wypłacająca dywidendę zobowiązana była do przekazania podatku do właściwego urzędu skarbowego oraz
przesłania jemu i tej osobie prawnej stosownej deklaracji o wysokości pobranego podatku. W przypadku, gdy podmiot pobierający dywidendę chciał przeznaczyć ją na cele zapisane w statucie, takie jak: działalność naukowa, ochrona środowiska, ochrona zdrowia
itp., podatku tego nie pobierało się. Warunkiem tego było wcześniejsze złożenie oświadczenia o przeznaczeniu dywidendy na te cele w spółce ją wypłacającej. Spółka, która
otrzymała dywidendę pomniejszoną o zryczałtowany podatek, mogła go sobie odliczyć
od kwoty podatku obliczonego od sumy jej innych dochodów, opodatkowanych na zasadach ogólnych. Z podatku zwolnione były też dywidendy wypłacane spółkom wchodzącym w skład podatkowej grupy kapitałowej przez spółki tworzące tę grupę.
W przypadku spółek zagranicznych obowiązywał również 19% zryczałtowany podatek lub w przypadku posiadania certyfikatu rezydencji stosowane były przepisy umowy
o uniknięciu podwójnego opodatkowania. Spółki działające w Unii Europejskiej oraz
Szwajcarii mogły w 2006 r. skorzystać ze zwolnienia podatkowego po spełnieniu następujących warunków (Rzeczpospolita, 2006):
• spółka posiadała certyfikat rezydencji,
• spółka posiada nie mniej niż 20% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej
dywidendę i udział ten utrzymuje nieprzerwanie przez okres dwóch lat (lub zamierza nie zmniejszać go poniżej tego progu w kolejnych latach).
Od 2007 r. wprowadzono kilka zasadniczych zmian dotyczących opodatkowania dochodów z dywidend. Najistotniejszą zmianą było wprowadzenie zwolnienia dla spółek
z opodatkowania dywidend pochodzących od innych osób prawnych, niezależnie od tego, czy są to polskie czy zagraniczne podmioty. Warunkiem tego jest jednak posiadanie
przez nie minimum 20% udziałów (akcji) w tych podmiotach przez okres dwóch lat –
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można również skorzystać z tego zwolnienia przed upływem tego terminu, a niespełnienie go będzie skutkować zapłatą podatku wraz z odsetkami karnymi. W 2009 r. poziom
ten planuje się obniżyć do 10%.
Polskie osoby prawne powinny także zwracać szczególną uwagę na dywidendy otrzymywane od swoich spółek zależnych mających siedzibę za granicą, w kraju, z którym
Polska ma podpisane umowy o uniknięciu podwójnego opodatkowania. Kwota wypłaconej dywidendy stanowi bowiem dochód, który w zeznaniu podatkowym polska osoba
prawna łączyć będzie z dochodami z innych źródeł. Od podatku ustalonego od tego łącznego dochodu odliczy natomiast kwotę pobraną przez spółkę zagraniczną.
Tabela 1 pokazuje, poziom stawek podatku od dywidend pobieranego u źródła1 w wybranych krajach, z którymi Polska ma podpisane umowy o uniknięciu podwójnego opodatkowania. Jak widać stawka została uzależniona od udziałów posiadanych przez polskie przedsiębiorstwa w spółkach mających siedzibę na terenie tamtych krajów2.
Przychody otrzymane z tytułu dywidendy zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez
osoby prawne, wypłacanej przez osoby prawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium
Polski nie są łączone z innymi dochodami i podlegają podatkowi dochodowemu według
stopy 19%. Podstawę opodatkowania stanowi pełna suma dywidendy, tj. bez pomniejszania o jakiekolwiek koszty uzyskania takiego przychodu. Opodatkowaniu podlega dywidenda faktycznie otrzymana przez akcjonariusza, tj. rzeczywiście zainkasowana lub
postawiona mu przez spółkę do dyspozycji. W przypadku wypłaty dywidend należnych
osobom zagranicznym trzeba uwzględnić, czy udziałowiec ma siedzibę w kraju, z którym
Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, czy też takiej umowy nie
ma. Wówczas, kiedy umowa taka jest zawarta, należy odpowiednio dostosować opodatkowanie dywidendy do postanowień tej umowy (Bień, Bień, 2004: 91).
Prawo akcjonariusza do zysku powstaje z chwilą podjęcia uchwały o jego przeznaczeniu do podziału pomiędzy akcjonariuszy i spółkę. Zatrzymanie środków przeznaczonych na wypłatę dywidendy w spółce po upływie określonego np. w uchwale terminu jej
płatności może spowodować powstanie przychodu z nieodpłatnie otrzymanego świadczenia. Jeśli opóźnienie wypłaty dywidendy wynika z przyczyn niezależnych od spółki
(np. problemy z płynnością finansową wskutek kryzysu na rynkach finansowych) trudno podnosić zarzut świadomego kształtowania wzajemnych stosunków w celu ominięcia
przepisów. Przychód z nieodpłatnego świadczenia powstanie natomiast wtedy, gdy zwłoka w wypłacie ma na celu udostępnienie spółce kapitału. Niekorzystne skutki podatkowe związane z opóźnieniem wypłaty dywidendy można wyeliminować poprzez „ostrożne” określenie terminu wypłaty w uchwale, np. przyjęcie dnia odległego w czasie. Datą
wymagalności dywidendy będzie dzień określony w uchwale, przy czym bez znaczenia
jest to, ile czasu upłynie między podjęciem uchwały a momentem wymagalności. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy w ratach oznacza, że staje się ona należna w terminie wypłaty poszczególnych rat. Jednak również przekroczenie terminu wypłaty raty dy1 Podatek u źródła, czyli podatek pobierany w kraju, w którym spółka wypłacająca dywidendę ma
swoją siedzibę.
2 Na podstawie: Jak są opodatkowane dywidendy w poszczególnych krajach, „Rzeczpospolita”, nr
958/190 z 16 sierpnia 2007 r.
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Tabela 1. Opodatkowanie dywidend w wybranych krajach europejskich w 2007 roku
Kraj
Austria
Belgia
Chorwacja
Czechy
Dania
Francja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Luksemburg
Norwegia
Portugalia
Niemcy
Słowacja
Szwajcaria
Szwecja
Wielka Brytania

Podatek u źródła

Udział w kapitale spółki

5%
15%
5%
15%
5%
15%
5%
10%
0%
15%
5%
15%
5%
15%
5%
15%
0%
15%
5%
15%
5%
15%
10%
15%
5%
15%
5%
10%
5%
15%
5%
15%
0%
10%

>10%
<10%
>10%
<10%
>25%
<25%
>20%
<20%
>25%
<25%
>25%
<25%
>25%
<25%
>10%
<10%
>25%
<25%
>25%
<25%
>25%
<25%
>25%
<25%
>10%
<10%
>20%
<20%
>25%
<25%
>25%
<25%
>10%
<10%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Jak są opodatkowane dywidendy w poszczególnych krajach, „Rzeczpospolita”, nr
958/190 z 16 sierpnia 2007 r.

widendy może prowadzić do powstania po stronie spółki przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Wysokość przychodu z tego świadczenia będzie równa odsetkom, które spółka musiałaby zapłacić, gdyby chciała pozyskać na rynku kapitał w wysokości pozostawionej jej do dyspozycji dywidendy. Takie stanowisko prezentują organy skarbowe
(Jamroży, Sobieszek, 2008). Mniej rygorystyczne stanowisko co do terminu wymagalno-
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ści roszczenia o wypłatę dywidendy w zaprezentowanej wyżej sytuacji prezentowane jest
przez komentatorów przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Według nich roszczenie
o wypłatę dywidendy w takich przypadkach staje się wymagalne po upływie niezbędnego czasu dla przygotowania wypłaty (Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Tarska, 2005:
394).

2. Opodatkowanie dywidend wypłacanych osobom prawnym
W przypadku wypłaty dywidendy przez polską spółkę kapitałową na rzecz innej polskiej spółki kapitałowej, uzyskany z tego tytułu dochód, co do zasady, zgodnie z art. 22
ust. 1 ustawy o pdop, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym
w wysokości 19% wypłacanej kwoty. Obowiązaną do potrącenia tego podatku oraz odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego jest spółka, która dokonuje wypłaty
takiej dywidendy. W myśl art. 26 ust. 1 i 3 ustawy o pdop, podatek potrąca się w dniu dokonania wypłaty dywidendy i podlega on odprowadzeniu do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki otrzymującej dywidendę w terminie do siódmego
dnia miesiąca bezpośrednio następującego po miesiącu, w którym dokonana została wypłata dywidendy. Ponadto w terminie przekazania kwoty pobranego podatku płatnik obowiązany jest przesłać podatnikowi sporządzoną przez siebie informację (CIT-7) o wysokości pobranego podatku (art. 26 ust. 3a pdop), a w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, płatnik zobowiązany jest przesłać do urzędu skarbowego właściwego ze względu
na siedzibę podatnika deklarację (CIT-6R) o kach osób prawnych (art. 26a ustawy
o pdop).
Dywidenda otrzymana przez spółkę nie podlega uwzględnieniu w przychodach, od
których spółka ta wylicza swój dochód i podatek dochodowy (art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy
o pdop). Nie ma więc wpływu na dochód tej spółki podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
W przypadku dywidend otrzymanych do końca 2007 r. spółka otrzymująca taką dywidendę, od której płatnik potrącił podatek, mogła o kwotę tego pobranego przez płatnika podatku od dywidendy pomniejszyć swój podatek obliczony od pozostałych dochodów. Uprawnienie to wynikało z art. 23 ustawy o pdop w związku z art. 7 ust. 2 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. nr 217, poz. 1589). Możliwości takiej już nie mają spółki, na rzecz których wypłata dywidendy następuje po 31 grudnia 2007 r. Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2007 r. znowelizowanymi przepisami, jeżeli spełnione są określone w ustawie warunki, to dywidenda wypłacana przez polską spółkę kapitałową dla innej polskiej spółki
kapitałowej podlega zwolnieniu od podatku dochodowego. Warunki te określa art. 22 ust.
4 ustawy o pdop i zgodnie z nim zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym
podlega wypłacana dywidenda, jeżeli m.in.:
• spółka otrzymująca dywidendę posiada bezpośrednio nie mniej niż 15% (a od dnia
1 stycznia 2009 r. – 10%) udziałów lub akcji w kapitale spółki wypłacającej dywidendę,
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• wskazaną powyżej procentową wysokość udziału w spółce wypłacającej taką należność spółka otrzymująca dywidendę posiada nieprzerwanie przez okres dwóch
lat (art. 22 ust. 4a ustawy o pdop).
Zwolnienie to ma zastosowanie również w przypadku, kiedy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania przez spółkę otrzymującą dywidendę, udziałów lub akcji spółki wypłacającej dywidendę, w wyżej wskazanej wysokości, upływa po dniu uzyskania
przez nią tych dochodów. Wówczas płatnik dokonując wypłaty tej dywidendy również
stosuje zwolnienie podatkowe i nie potrąca podatku dochodowego. Przepisy podatkowe
nie wymagają przy tym, aby płatnik posiadał oświadczenie uzyskane od podatnika (od
spółki, dla której wypłacana jest dywidenda), że ten przetrzyma udziały przez wymagany okres.3
Zasady opodatkowania oraz zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym
dywidend wypłacanych przez spółkę polską dla spółki zagranicznej z kraju członkowskiego Unii Europejskiej, z innego kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do EOG poza krajami członkowskimi UE należą: Norwegia, Islandia i Lichtenstein)
lub ze Szwajcarii, podobne są do tych, jakie obowiązują w przypadku takiej wypłaty na
rzecz spółki polskiej. Jeżeli osobą uprawnioną do dywidend jest podmiot zagraniczny, to
mogą wystąpić następujące sytuacje:
• dywidendy opodatkowane będą na zasadach ogólnych, tj. stawką w19%,
• zastosowanie znajdzie niższa stawka przewidziana w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Gdy zagraniczna osoba prawna ma siedzibę lub zarząd w kraju, z którym Polska zawarła umowę o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu, osoba ta zapłaci podatek
w wysokości określonej w umowie. Zwykle umowy te przewidują opodatkowanie dywidendy według niższej stawki podatkowej niż obecnie obowiązująca w Polsce. W umowach są przyjęte różne stawki ograniczające wysokość podatku, który może być nałożony przez państwo źródła. Niektóre umowy przewidują jedną stawkę: np. 5%, 10% albo
15%, ale większość umów przewiduje dwie stawki:
• niższą (np. 5%), która ma zastosowanie do dochodów z tytułu dywidend spółek
matek posiadających określony w danej umowie procent udziałów w kapitale spółki wypłacającej dywidendę,
• wyższą (np. 15%), która ma zastosowanie w pozostałych przypadkach, czyli dotyczy opodatkowania właścicieli niewielkiej liczby akcji (udziałów).
Zwolnienie z podatku u źródła od wypłacanych dywidend reguluje przepis art. 22
ust. 4 updop. Określone w tym przepisie zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli:
• wypłacającą dywidendy jest spółka kapitałowa posiadająca siedzibę lub zarząd
w Polsce,
• uzyskującą dywidendy jest spółka podlegająca w Polsce lub w innym niż Polska
państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
3 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Sp. z o.o. Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych, nr 10/(621) z dnia 2008-04-01.
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• spółka uzyskująca te dochody posiada nieprzerwanie przez okres dwóch lat bezpośredni udział w kapitale polskiej spółki docelowo w wysokości co najmniej 10% kapitału tej spółki, a w latach 2007–2008 co najmniej 15% jej kapitału. Dopuszcza się,
aby okres dwóch lat nieprzerwanego i bezpośredniego udziału w kapitale polskiej
spółki, z której wypłacana jest dywidenda upływał po dniu uzyskania dywidendy.
Jeśli spełnione zostaną warunki określone w art. 22 updop uprawniające do zwolnienia wypłacanej dywidendy z podatku, wówczas na spółce dokonującej wypłaty nie będzie
ciążył obowiązek jego pobrania. Polski podmiot wypłacający należności zagranicznej
osobie prawnej, na podstawie art. 26 updop, powinien4:
• w dniu dokonania wypłaty pobrać zryczałtowany podatek dochodowy,
• w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrał podatek odprowadzić go na rachunek urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych,
• przekazać zagranicznemu podatnikowi do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat lub do dnia zaprzestania
przez płatnika działalności, jeżeli płatnik zaprzestał działalności przed upływem tego terminu oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania
osób zagranicznych – informację IFT-2R,
• przekazać do urzędu skarbowego do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku – deklarację CIT-6R,
• przekazać zagranicznemu podatnikowi w terminie 14 dni od dnia złożenia przez
podatnika pisemnego wniosku oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – informację IFT-2. Informację IFT-2/IFT-2R płatnicy muszą sporządzić i przekazać, nawet wówczas, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie są zobowiązani do poboru podatku.
Należy pamiętać, że płatnik może zastosować stawkę podatku wynikającą z umowy
pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.5

3. Opodatkowanie dywidend wypłacanych osobom fizycznym
W przypadku wypłaty dywidendy osobie fizycznej konieczne staje się odwołanie do
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 tej
ustawy, od dochodów (przychodów) z dywidend pobiera się 19% zryczałtowany podatek
dochodowy. Dokonując wypłaty na rzecz osoby fizycznej należy wziąć pod uwagę miejsce zamieszkania tej osoby, a konkretnie, czy spółka będzie wypłacać dywidendę osobie
mającej miejsce zamieszkania w Polsce, czy też jest to osoba zagraniczna.
4 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Przegląd Podatku Dochodowego, nr 11/(203) z dnia
2007-06-01.
5 Tamże.
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Do wypłaty dywidend osobom fizycznym mającym miejsce zamieszkania w Polsce, zastosowanie ma art. 41 ust. 4 ustawy o pdof. Na podstawie tego przepisu spółka jest obowiązana pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika środków pieniężnych lub wartości pieniężnych m.in. z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Oznacza to, że osoba fizyczna uzyskująca dywidendę nie wykazuje jej w zeznaniu podatkowym. Do obowiązków płatnika (spółki wypłacającej dywidendę), w myśl art. 42 ustawy o pdof, należy:
• przekazać kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrał podatek – na rachunek urzędu skarbowego
właściwego według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności spółki – gdy
spółka nie posiada siedziby,
• po zakończeniu roku, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, przesłać do urzędu skarbowego deklarację o zryczałtowanym podatku
dochodowym (PIT-8AR).
W przypadku, kiedy podmiot zagraniczny otrzymujący dywidendę jest podatnikiem
w kraju, z którym Polska ma zawartą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania,
stosuje się w pierwszej kolejności postanowienia tej umowy. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy albo nie pobranie podatku zgodnie z taką
umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca
zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. Płatnik, na podstawie art. 42 ust. 1–6 ustawy o pdof, powinien:
• przekazać – w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
pobrał podatek – kwotę pobranego zryczałtowanego podatku urzędowi skarbowemu właściwemu według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby,
• po zakończeniu roku, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, przesłać do urzędu skarbowego deklarację o zryczałtowanym podatku
dochodowym (PIT-8AR),
• przesłać zagranicznemu podatnikowi w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym albo do dnia zaprzestania działalności (w razie zaprzestania działalności przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym)
oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – informację IFT-1R,
• przekazać zagranicznemu podatnikowi w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – informację IFT-1.

4. Opodatkowanie dochodów kapitałowych
Odmiennie przedstawia się sytuacja w przypadku opodatkowania zysków kapitałowych. Dochody kapitałowe stanowią różnicę między kwotą wydatkowaną przez inwestora na zakup papierów wartościowych i kwotą osiągniętą z ich późniejszej sprzedaży. Mogą one być uzyskiwane przez osoby prawne i osoby fizyczne (Sierpińska, 1999: 80).
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Z podatkowego punktu widzenia przychód ze sprzedaży akcji powstaje w momencie
dokonania transakcji, bez względu na to, czy nabywca uregulował zapłatę, czy jej nie
uiścił. Przychód ten jest pomniejszany o poniesione przez sprzedającego wydatki związane z nabyciem akcji (Bień, Bień, 2004: 125).
Dochód osoby fizycznej uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną opodatkowany jest podatkiem dochodowym w wysokości 19%
uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 ustawy o pdof). Dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów a kosztami uzyskania
przychodów, którymi są wydatki na nabycie tych udziałów. Dochodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną nie łączy się z dochodami
opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Na podstawie art. 30b ust. 6 ww. ustawy, należy je wykazać w odrębnym zeznaniu podatkowym (PIT-38), obliczyć należny podatek dochodowy według stawki 19% i w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym złożyć to zeznanie do właściwego urzędu skarbowego oraz w tym samym terminie wpłacić należny podatek dochodowy (art. 45 ust. 1a pkt 1 oraz ust. 4 pkt 2 ustawy
o pdof).
Natomiast dochody osiągane przez osoby prawne z tytułu sprzedaży udziałów w spółkach kapitałowych podlegają opodatkowaniu razem z innymi dochodami na zasadach
ogólnych. Podatnik nie określa dochodu z poszczególnych transakcji zbycia akcji, ale
ustala go jako różnicę między sumą przychodów i kosztami ich uzyskania. Przychodem
z odpłatnego zbycia akcji jest cena wyrażona w umowie sprzedaży (art. 14 ust. 1 ustawy
o pdop), pod warunkiem, że cena ta bez uzasadnionej przyczyny nie odbiega od wartości rynkowej zbywanych udziałów lub akcji. Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej
w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej tych praw, organ podatkowy może
wezwać strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających
podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określi wartość
z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość określona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych zostanie obciążony zbywający (art. 14 ust. 3 ustawy o pdop).6

Zakończenie
Reasumując trzeba podkreślić, że zmiany w opodatkowaniu dywidend są różnie oceniane. Dla wielu podmiotów są to zmiany korzystne. Podstawową korzyścią z wprowadzenia nowych przepisów jest stworzenie możliwości rozliczenia podatku od dywidend
dla spółek holdingowych. Dotychczas spółki holdingowe musiały podejmować działalność gospodarczą, aby wygenerować dochody pozwalające na rozliczenie podatku dochodowego pobranego przez płatników wypłacających dywidendy. W wielu przypadkach
6 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Sp. z o.o., Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych, nr 3/(614) z dnia 2008-01-20.
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nawet przekazanie do spółki holdingowej części funkcji dotyczących zarządzania operacyjnego, księgowości, IT, itp., nie pozwalało na uzyskanie dochodów pozwalających
na rozliczenie podatku dochodowego. Obecnie problem ten przestanie istnieć.
Z opodatkowania mogą być zwolnione – pod pewnymi warunkami – otrzymywane
przez polskie spółki dywidendy wypłacane przez spółki podlegające opodatkowaniu w innych niż Polska krajach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zwolnienie może obejmować także dywidendy, jakie spółki polskie wypłacają, kiedy uzyskującym dochód jest firma podlegająca opodatkowaniu w Polsce, innym państwie należącym do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Warunkiem uzyskania obydwu takich zwolnień jest
posiadanie przez spółkę uzyskującą dochody, akcji lub udziałów w spółce wypłacającej
dywidendę nieprzerwanie przez okres co najmniej roku.
Nowe rozwiązania będą w głównej mierze niekorzystne dla spółek inwestujących
krótkoterminowo w inne podmioty, w tym inwestujące na giełdzie. Podmioty te (pomijając przejściowy rok 2007) będą płaciły podatki od dywidend i jednocześnie nie będą
miały prawa do odliczenia zapłaconego podatku. Zmniejszy to rentowność tego typu inwestycji krótkoterminowych.
W konsekwencji jednak należy oceniać wprowadzone zmiany jako w pełni zgodne
z regulacjami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Bibliografia
Bień A., Bień W., Dochody z kapitałów i ich opodatkowanie w 2004 roku, Difin, Warszawa 2004.
Jaki podatek od dywidendy, „Rzeczpospolita” z 29 czerwca 2006, nr 709/150.
Jak są opodatkowane dywidendy w poszczególnych krajach, „Rzeczpospolita” z 16 sierpnia 2007, nr
958/190.
Opodatkowanie kapitałów pieniężnych, Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (347) z dn. 2007-05-07.
Pietrzak T., Opodatkowanie dywidend na tle opodatkowania pozostałych dochodów z kapitałów pieniężnych, [w:] Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi, Lewandowski J. (red.),
Politechnika Łódzka, Łódź 2004.
Samborski A., Polityka dywidend a kreowanie wartości rynkowej przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie
przedsiębiorstwem w warunkach nowej gospodarki, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007.
Sierpińska M., Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–
Kraków 1999.
Stalmach R., Zarządzanie firmą w interesie akcjonariuszy, Difin, Warszawa 2005.
Wypych M., Struktura akcjonariatu a polityka podziału zysku w spółce akcyjnej, [w:] Zarządzanie finansami. Biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących, tom II, Szczecin 2005.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Sp. z o.o., Przegląd Podatku Dochodowego, nr 11/(203) z dnia 200706-01
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Sp. z o.o., Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych, nr 3/(614) z dnia 2008-01-20
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Sp. z o.o., Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych, nr 10/(621) z dnia 2008-04-01.

63

WS P Ó Ł C Z E S N A E K O N O M I A

Nr 1/2009(9)

Directions of Changes in Dividend Taxation System in Poland
Summary
In the article, main directions of changes in dividend taxation system in Poland are
presented. Actually dividend tax rate is equally for each type of shareholders – individual
and institutional, but conditions of dividend policy for them are different. For example,
Polish institutional investors are exempted from dividend tax, but foreign institutional
investors must pay dividend tax. The information presented in the article are agreeable
with European Union regulations.
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