
 

 

Komunikat nr 06/2018 

Trigon Domu Maklerskiego S.A. 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

 

 

POBÓR PODATKU OD DYWIDEND I INYCH 
PRZYCHODÓW/DOCHÓD WYPŁACANYCH 

KLIENTOM  

TAX COLLECTION ON DIVIDENDS AND OTHERS 
REVENUES/INCOMES PAID TO CLIENTS  

  
 

Informujemy, że w związku z uchwaloną w dniu 23 

października 2018 r. Ustawą o zmianie ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – 

Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 2193) („Ustawa”), w związku z czym z 

dniem 1 styczni 2019r. wejdą w życie nowe zasady 

poboru podatku u źródła, czyli podatku pobieranego 

przez płatników od wypłacanych przez nich innym 

podmiotom dochodów/przychodów osiągniętych na 

polskim rynku.   

 

Please be advise that in connection with Act of 23 

October 2018 on the amendment of the Personal 

Income Tax, the Corporate Income Tax Act, the Tax 

Ordinance Act and certain others acts (Journal of Law, 

item 2193) (the “Act”), therefore on January 1, 2019 will 

enter into force new rules for collection the withholding 

tax, that is tax collected by the payers on income / 

revenue earned by entities on the Polish market.  

 

Najważniejsze zmiany w zakresie rozliczenia podatku 

przez płatników: 

− nowa definicja właściciela rzeczywistego;  

− obowiązek płatników stosowania należytej 

staranności w identyfikacji rzeczywistego 

właściciela i prawidłowej stawki podatkowej;  

− mechanizm limitujący w danym roku podatkowym 

wypłaty z zastosowaniem ulgi u źródła/zwolnienia 

do kwoty 2.000.000,00 PLN na rzecz jednego 

podatnika.  

 

The most important changes regard to tax settlement 

by the payers:  

− new definition of ultimate owner; 

− obligation of the payer to implement due diligence 

in identification the ultimate owner and proper tax 

rate; 

− a mechanism of limitation in a given tax year 

payment in scope of relief of source/tax exemption 

up to PLN 2,000,000.00 for one taxpayer. 

Stosowanie nowych wymogów określonych w Ustawie 

wymaga ich doprecyzowania w rozporządzeniu 

wykonawczym Ministra Finansów, które na dzień 

przekazania niniejszego listu nie zostało wydane, 

ponadto na dzień wydania niniejszego listu, brakuje 

również jakichkolwiek interpretacji czy stanowisk 

Ministra Finansów umożliwiających realizację powyżej 

przywołanych obowiązków. 

 

Application of new obligations specified in the Act, 

requires their clarification in regulation of the Minister of 

Finance, which as of the day of publication this letter 

was not issued, there are also no interpretations or 

statements of the Minister of Finance enabling 

performance of above indicated obligations.  

Ze względu na opisaną wyżej niepewność regulacyjną 

oraz ryzyko działania niezgodnego z interpretacją 

Due to described above regulatory issue and risk of 

acting inconsistent with interpretation of the new 



 

 

nowych przepisów przyjętą przez polską administrację 

podatkową, Trigon podjął decyzję, iż dniem 1 stycznia 

2019r. Trigon zawiesi stosowanie ulgi u źródła (relief at 

source) i korekty podatku (quick refund) w odniesieniu 

do dochodów wypłacanych od polskich papierów 

wartościowych zapisanych na rachunkach papierów 

wartościowych albo na rachunkach zbiorczych 

prowadzonych przez Trigon dla rezydentów i 

nierezydentów w sytuacji gdy Trigon jest płatnikiem 

podatku, tj. gdy Trigon wypłaca dywidendy polskim 

rezydentom lub gdy wypłaca odsetki i dywidendy 

nierezydentom. 

 

regulations adopted by the Polish tax administration, 

Trigon decided that on January 1, 2019, Trigon will 

suspend use of relief at source and tax adjustment 

(quick refund) for income paid from Polish securities 

deposit on securities accounts or omnibus accounts 

maintained by Trigon for residents and non-residents, 

in case when Trigon will be acting as payer of the tax, 

i.e. when Trigon pays dividends to Polish residents or 

when it pays interest and dividends to non-residents. 

W związku z powyższym Trigon będzie potrącał pełną 

kwotę podatku (wg stawki 19%) od dywidend i innych 

przychodów/dochodów z udziału w zyskach osób 

prawnych wypłacanych na rzecz wszystkich polskich 

rezydentów oraz nierezydentów korzystających do tej 

pory z ulgi lub zwolnienia u źródła w szczególności 

zwolnionych podmiotowo np. znaczących 

akcjonariuszy itp. oraz w przypadku gdy inne podmioty 

korzystają ze zwolnienia podmiotowego z podatku od 

dywidend. Pragniemy podkreślić, że w/w podmioty 

pozostają uprawnione do ulgi lub zwolnienia od 

podatku od dywidend, tym nie mniej nie będzie możliwe 

zastosowanie preferencyjnych stawek u źródła. 

Zastosowanie ulg/zwolnień będzie możliwe jedynie w 

procesie odzyskiwania podatku.  

 

W przypadku wypłaty odsetek, zarówno od papierów 

wartościowych jak i innych źródeł (przychody z środków 

zdeponowanych na rachunkach pieniężnych klientów) 

Trigon nie będzie potrącał podatku i przekaże je w 

kwocie brutto gdyż Trigon nie pełni roli płatnika dla 

dochodów odsetkowych wypłacanych rezydentom. W 

przypadku nierezydentów Trigon pobierze podatek w 

wysokości 20%. 

 

In connection with the above, Trigon will charge full tax 

amount (according to the flat-rate income tax of 19%) 

from dividends and other revenues/income from 

participation in profits from legal persons, paid on 

behalf all Polish residents or non-residents, who have 

benefit so far from relief at source, in particular 

exemptions based at legal status of the taxpayer, e.g. 

significant shareholder, etc. and where others entities 

benefit from the tax exemption from dividends. We 

would like to emphasize that the above mentioned 

entities remain entitled to tax relief or tax exemption 

from dividend tax, however, it will not be possible to 

apply preferential tax rates at source. The application of 

tax reliefs/tax exemption will only possible in the tax 

recovery process. 

 

 

In case of payment of interest, both on securities and 

other sources (revenues from funds deposited at 

client’s cash accounts maintained by Trigon), Trigon will 

not charge any tax and will transfer payment in the 

gross amount, due to the fact that Trigon does not act 

as payer for interest income paid to residents. For non-

residents, Trigon will charge tax amount  with flat-rate 

income tax of 20%. 

 

Podmioty, którym przysługuje prawo do ulgi lub 

zwolnienia, mogą ubiegać się o zwrot podatku 

samodzielnie lub za pośrednictwem doradcy 

podatkowego. Informujemy, że Trigon może wspierać 

swoich Klientów, przy współpracy z ich doradcami 

Entities that are entitled to a tax relief or tax exemption 

may apply for a tax refund on their own or through a tax 

advisor. Please be advised that Trigon can support its 

Clients in cooperation with their tax advisors in the 

process of tax refunding. 



 

 

podatkowymi w procesie zwrotu kwoty podatku.  

 

Trigon poinformuję Państwa o zmianie podejścia w 

przedmiocie stosowania ulgi u źródła oraz korekty 

podatku, w przypadku wydania przepisów 

wykonawczych do Ustawy lub wiążących stanowisk 

Ministra Finansów, umożliwiających  

stosowanie powyżej przywołanych przepisów Ustawy. 

Trigon shall inform you about change in the above 

presented approach in scope of tax relief at source and 

tax adjustment, in case of issuing by the Minister of 

Finance regulation or binding statements/guidelines to 

the Act, enabling, application of the aforementioned 

provisions of the Act. 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt 

pod adresem e-mail: IR@trigon.pl,  

compliance@trigon.pl 

In case of questions or doubts, please do not hesitate 

to contact us at the following e-mail address: 

IR@trigon.pl, compliance@trigon.pl. 
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