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Szkolenie 

odbędzie się w 

godz 10:00-15:30 
 

 

 

 

Szanowni Państwo,  
 

W imieniu Partnerów ESO Audit  zapraszam Państwa do udziału w Szkoleniu które 

odbędzie się w formie ON-LINE 

Podatek u źródła po zmianach-nowe zasady należytej 

staranności, nowa definicja rzeczywistego właściciela i 

inne zmiany obowiązujące od 2021 roku 
 

 

Szkolenie poprowadzi ANETA DROSIK- radca prawny i doradca 

podatkowy, posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej. Jest ekspertem z 

zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance oraz 

procedur podatkowych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji 

prasowych dotyczących zarówno bieżących kwestii podatkowych, jak i 

szeregu zagadnień specjalistycznych (w szczególności w Dzienniku 

Gazecie Prawnej oraz Portalu Finansowo – Księgowym). 
 

Program szkolenia: 

1. Pojęcie dochodów osiąganych na terytorium Polski, podlegających 

obowiązkowi pobrania podatku „u źródła”. 

2. Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy CIT i PIT. 

3. Siedziba i miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w umowach o unikaniu 

podwójnego opodatkowania . 

4. Odsetki w ustawie o CIT i PIT oraz w umowa o unikaniu podwójnego 

opodatkowania. 

5. Należności licencyjne w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu 

podwójnego opodatkowania. 

6. Instytucja uprawnionego odbiorcy (beneficial owner) w umowach o unikaniu 

podwójnego opodatkowania. 

7. Warunki dla zwolnienia od podatku „u źródła” odsetek i należności licencyjnych 

wypłacanych podmiotom powiązanym wraz z obowiązkami dokumentacyjnymi. 

8. Dywidendy w ustawie o CIT i PIT oraz dywidendy w umowach o unikaniu 

podwójnego opodatkowania. 

9. Podatek „u źródła” od biletów lotniczych. 

10. Sportowcy i artyści w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu 

podwójnego opodatkowania. 

11. Wynagrodzenie dyrektorów, członków rad nadzorczych oraz pracowników w 

ustawie o PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania . 

12. Opodatkowanie usług o charakterze niematerialnym. 

13. Opodatkowanie tzw. zysków z przedsiębiorstwa. 

14. Certyfikaty rezydencji. 

15. Problemy praktyczne związane z poborem podatku „u źródła”. 

16. Nowe zasady poboru podatku „u źródła” od 1 stycznia 2020 i 2021 r., zmiany w 

związku z COVID-19. 

17. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne. 

18. Pytania i odpowiedz. 
 

 

Zapisy: 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu to  480 zł od osoby (+23% VAT).  

W przypadku zgłoszenia udziału do 31.03.2021 r. obowiązuje promocyjna 

 cena 400 zł netto (+23% VAT). 

Płatność za szkolenie należy uiścić na podstawie faktury. Uprzejmie prosimy 

o potwierdzenie uczestnictwa do 9 kwietnia 2021 r. drogą poczty elektronicznej 

na adres:  eso@esoaudit.pl 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia do 5 dni przed jego 

rozpoczęciem. 

 

     Licząc na spotkanie z Państwem,  

     pozostaję z wyrazami szacunku 

 

 

 

      Ewa Sowińska          

      Partner ESO Aud 
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