
Efektywność i bezpieczeństwo 
rozliczeń w ramach grup kapitałowych 2022

Od stycznia 2022 roku przedsiębiorcy dokonujący rozliczeń z podmiotami powiązanymi, będą musieli wziąć pod 
uwagę nowe przepisy wpływające na bezpieczeństwo i efektywność tych rozliczeń.

NOWE OBSZARY RYZYK

 PODATEK PRZYCHODOWY

10% podatku od sumy m.in. tzw. 
nadmiarowych płatności z tytułu grupowych 
kosztów finansowania dłużnego, należności 

licencyjnych oraz usług niematerialnych

MECHANIZM „PAY AND REFUND” 
W PODATKU U ŹRÓDŁA (WHT)

19% lub 20% WHT od wypłat na rzecz  
podmiotów powiązanych będących 
nierezydentami z tytułu tzw. należności 
pasywnych (odsetki, należności licencyjne, 
dywidendy) > 2 mln zł. rocznie per podatnik

odpowiedzialność karno-skarbowa członków 
zarządu

od 2023 roku: brak odliczalności płatności kwot uznanych za tzw. ukrytą dywidendę wypłaconych 
na rzecz podmiotu powiązanego ze spółką lub jej wspólnikiem

 PODATEK OD TZW. PRZERZUCONYCH 
DOCHODÓW

19% CIT w Polsce od kwoty należności 
z tytułu m.in. kosztów usług niematerialnych, 

należności licencyjnych czy kosztów 
finansowania dłużnego

KOSZTY FINANSOWANIA DŁUŻNEGO

UKRYTA DYWIDENDA

finansowanie transakcji kapitałowych przez 
grupę - nkup

ograniczenie limitów wysokości kup dla 
pozostałych kosztów finansowania dłużnego



PŁATNOŚCI GRUPOWE – NOWE I DOTYCHCZASOWE OBSZARY RYZYK

JAK MOŻEMY POMÓC?

CRIDO. WARTO ZAPYTAĆ.

Ocena wpływu nowych przepisów na efektywność podatkową płatności

Przygotowanie rekomendacji zarządzenia zidentyfikowanymi ryzykami

Ułożenie procesów podatkowych zwiększających bezpieczeństwo rozliczeń i zarządu (np. procedury należytej staranności)

Przygotowanie "defence file"

Wsparcie w uzyskaniu instrumentów zabezpieczających (np. opinia o stosowaniu preferencji w WHT)

USŁUGI NIEMATERIALNE

10% podatku przychodowego

19% CIT od przerzuconych dochodów

Reklasyfikacja w WHT (20%)

Ukryta dywidenda (od 2023) 

10% dodatkowe zobowiązanie w WHT

Spójność podejścia z dotychczasowymi 

„wyłączeniami z 15e”

DYWIDENDY

19% „Pay and Refund” w WHT (nierezydenci)

Dodatkowe zobowiązanie w WHT

Klauzula GAAR

KOSZTY FINANSOWANIA DŁUŻNEGO

10% podatku przychodowego

19% CIT od przerzuconych dochodów

20% „Pay and Refund” w WHT

Ukryta dywidenda (od 2023)

Dodatkowe zobowiązanie w WHT

Limit KUP (30% EBITDA lub 3 mln zł)

NKUP - finansowanie transakcji 

kapitałowych otrzymane z grupy

NKUP – finansowanie na nabycie udziałów 

połączone z debt push down 

ATAD 2

Klauzula GAAR

PUNKTY DO ZARZĄDZENIA:

(Istotna) rzeczywista działalność gospodarcza odbiorcy płatności

Opodatkowanie na poziomie odbiorcy należności oraz struktura przepływów

Status odbiorcy płatności jako rzeczywistego właściciela

Uzasadnienie gospodarcze / ekonomiczne płatności

Dochowanie należytej staranności

Wpływ płatności na kalkulację podatku przychodowego (usług niematerialne, odsetki, należności licencyjne)

Odbiorca „bezpośredni” vs odbiorca „pośredni”

Dostępne instrumenty zwiększające bezpieczeństwo np. opinia o stosowaniu preferencji w WHT

NALEŻNOŚCI LICENCYJNE

10% podatku przychodowego

19% CIT od przerzuconych dochodów

20% „Pay and Refund” w WHT

Ukryta dywidenda (od 2023) 

Dodatkowe zobowiązanie w WHT

Spójność podejścia z dotychczasowymi 

„wyłączeniami z 15e”

Klauzula GAAR
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