Polityka dywidendy
Po wstąpieniu Polski do UE dostosowano prawo wewnętrzne w tej kwestii do
postanowień dyrektywy Rady z 23 lipca 1990 r.31. W konsekwencji tego dostosowania
od stycznia 2007 r. obowiązują w Polsce nowe zasady opodatkowania dywidend oraz
innych dochodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych otrzymywanych przez
wspólników będących spółkami kapitałowymi mającymi siedzibę na terytorium państw
UE oraz spełniającymi konkretne warunki. Ogólną zasadą wynikającą z dyrektywy
Rady w sprawie opodatkowania dywidend powinno być takie samo opodatkowanie
dywidend niezależnie od tego, czy są wypłacane przez spółki krajowe na rzecz
wspólników krajowych, czy są wypłacane przez spółki z siedzibą w innym państwie
UE.
Istotną cechą implementacji unormowań unijnej dyrektywy do wewnętrznego
prawa podatkowego w Polsce jest opodatkowanie dywidend według jednolitej stawki
— 19%. Między państwami UE nie ma jednak pełnej harmonizacji zasad
opodatkowania dywidend.
Również w umowach bilateralnych o unikaniu podwójnego opodatkowania brak
takiej harmonizacji. W związku z tym państwo, w którym siedzibę ma spółka
wypłacająca dywidendę, może przyznać prawo do odliczenia części podatku
zapłaconego przez tę spółkę przy wypłacie dywidendy wyłącznie spółce mającej
rezydencję podatkową w tym państwie. Takie przepisy w lej kwestii obowiązywały w
Polsce do końca 2006 r.60
Należy zauważyć, że jednakowe traktowanie pod względem podatkowym
spółek krajowych i zagranicznych oznacza pogorszenie warunków podatkowych dla
spółek wyłącznie krajowych, czyli polskich rezydentów podatkowych. Prawdopodobnie
wypłaty dywidendy w 2007 r. były wysokie, by spółki je otrzymujące mogły odliczyć
możliwie największe kwoty zapłaconego podatku przez spółki wypłacające dywidendę.
Drugim ważnym elementem zmian w opodatkowaniu dochodów (przychodów)
z dywidend oraz innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych jest
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zwolnienie tych przychodów od podatku po spełnieniu łącznie następujących
warunków:61


wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca
siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,



uzyskującym dywidendę oraz przychody z udziału w zyskach osób prawnych od
spółki mającej siedzibę lub zarząd w Polsce jest spółka podlegająca w RP lub w
innym państwie członkowskim UE albo w innym państwie należącym do EOG
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez
względu na miejsce ich osiągania,



spółka otrzymująca dywidendę posiadała w 2008 r. bezpośrednio nie mniej niż
15% udziałów/akcji w kapitale zakładowym spółki wypłacającej dywidendę, a
od 2009 r. posiada nie mniej niż 10-procentowy udział w kapitale zakładowym,



spółka otrzymująca dywidendę musiała posiadać 15-procentowy udział w 2008
r., a od 2009 r. 10-procentowy udział w kapitale zakładowym spółki
wypłacającej dywidendę nieprzerwanie przez 2 lata; wymóg ten nie musi być
spełniony w chwili wypłaty dywidendy; przykładowo, można skorzystać ze
zwolnienia dochodu z podatku, jeżeli udziały zostały nabyte rok czy pół roku
przed otrzymaniem dywidendy; spółka, by nie stracić tego prawa do zwolnienia
z podatku, nie może pozbyć się tych udziałów/akcji przed upływem 2 lat od ich
nabycia; jeśli nie dotrzyma tego warunku — płaci podatek wraz z odsetkami.62
Należy zaznaczyć, że zwolnienie z podatku nie ma zastosowania, jeżeli wypłata

dywidendy będzie wynikiem likwidacji spółki dokonującej wypłaty dywidendy lub
innych należności z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej. Niespełnienie któregoś z
warunków oznacza opodatkowanie tych przychodów według zasad wynikających z
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Zróżnicowane są zasady i warunki rozliczania podatku od dywidend i innych
przychodów z tytułu udziału w zyskach m.in. w zależności od tego, czy spółka
wypłacająca i otrzymująca dywidendę ma siedzibę lub zarząd w Polsce albo innym
państwie członkowskim UE, czy rezydent podatkowy w Polsce otrzymuje dywidendę
od spółki działającej w tzw. kraju trzecim, czyli kraju spoza UE, Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej, czy spółka otrzymująca dywidendę
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posiada bezpośrednio nie mniej niż 10-procentowy udział w kapitale spółki
wypłacającej dywidendę nieprzerwanie przez okres 2 lat.
Polski rezydent podatkowy, podejmując działalność gospodarczą lub pracę poza
krajem, powinien dokładnie przeanalizować umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i zawarte w nich metody rozliczania podatku, by płacić możliwie najniższe
kwoty podatku lub nie dopłacać podatku w kraju od dochodów osiągniętych za granicą.
Pewnym sposobem na uniknięcie rozliczania się z podatku w Polsce może być
przeniesienie rezydencji podatkowej.
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