


 

 

13 czerwca 2012 r. , Warszawa 

Podwójne opodatkowanie 

 
Najnowsze kontrowersje i zmiany umów 



Agenda Business Breakfast 

1. Kwestie ogólne 

2. Ostatnie zmiany w UOPO 

3. Certyfikat rezydencji 

4. Należności licencyjne za korzystanie z oprogramowania 

komputerowego 

5. Opodatkowanie leasingu transgranicznego 

6. Wpływ opłat licencyjnych na wartość celną 

  



Kwestie ogólne 



Kwestie ogólne 

Zasady ustalania obowiązku podatkowego 

 

 zasada rezydencji - opodatkowanie wszelkich dochodów 

rezydentów, niezależnie od tego w jakim kraju dochód 

rzeczywiście powstał (nieograniczony obowiązek 

podatkowy) 

 

 zasada źródła - opodatkowanie wszelkich dochodów 

powstałych na terytorium danego państwa, bez względu 

na to, czy podmiot osiągający dochód ma w danym kraju 

miejsce zamieszkania lub siedzibę (ograniczony 

obowiązek podatkowy) 

 

 



Kwestie ogólne 

Zasady opodatkowania dochodu nierezydentów 

 

 zasada generalna: opodatkowaniu w Polsce podlega 

dochód uzyskany przez nierezydenta na terytorium Polski 

(ograniczony obowiązek podatkowy) 

 

 opodatkowanie dochodów: szczególne zasady 

dotyczące wybranych kategorii dochodów rodzące 

obowiązek poboru podatku u źródła 

 

 WHT - zryczałtowany podatek dochodowy pobierany w 

kraju źródła 

  

 

 



Kwestie ogólne 

Płatnik a WHT (1/2) 

 

• obowiązek pobrania WHT przez płatników (osoby 

dokonujące wypłaty) w dniu dokonania wypłaty (Art. 26 

ust. 1) 

• wypłata oznacza wykonanie zobowiązania w 

jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę, potrącenie 

lub kapitalizację odsetek (Art. 26 ust. 7 Ustawy o CIT) 

• płatności w walucie obcej przelicza się na potrzeby 

kalkulacji WHT według kursu średniego NBP z ostatniego 

dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania 

płatności 

 

 



Kwestie ogólne 

Płatnik a WHT (2/2) 

 

• płatnicy przekazują kwoty pobranego WHT do urzędu 

skarbowego w terminie do 7 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek 

• płatnicy mają obowiązek sporządzenia informacji 

podatkowych dla podatnika i urzędu skarbowego oraz 

deklaracji (w przypadku pobrania WHT) 

 

 



Kwestie ogólne 

Dochody opodatkowane podatkiem u źródła w Polsce 

(1/3) Art. 21 i art. 22 ustawy o CIT 

• odsetki (20%) 

• dywidendy (19%) 

• przychody za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w 

dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) (20%) 

• należności licencyjne (20%) 

 przychody z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do 

projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, 

w tym również ze sprzedaży tych praw 

 przychody z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub 

procesu produkcyjnego 

 przychody za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia 

przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia 

handlowego lub naukowego 

 

 



Kwestie ogólne 

Dochody opodatkowane podatkiem u źródła w Polsce 

(2/3)  

• usługi niematerialne 

 przychody z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, 

badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, 

zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji 

pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń 

oraz świadczeń o podobnym charakterze (20%) 

• przychody z opłat za świadczone usługi w zakresie 

działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, 

wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za 

granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych 

lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie 

imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na 

terytorium Polski (20%) 

 

 



Kwestie ogólne 

Dochody opodatkowane podatkiem u źródła w Polsce 

(3/3)  

• przychody z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i 

pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich 

przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi 

handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów 

tranzytowych (10%) 

• przychody uzyskane na terytorium Polski przez 

zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej (10%) 

• możliwość modyfikacji ogólnych zasad opodatkowania 

podatkiem u źródła na podstawie przepisów Ustawy o CIT 

lub właściwej UOPO 

 

 



Kwestie ogólne 

Opodatkowanie dywidend w świetle przepisów UE i PL 

• Dyrektywa nr 90/435/EEC, obowiązująca do 17 stycznia 2012 r. o wspólnym 

systemie podatkowym w odniesieniu do spółek-matek i spółek-córek („Parent 

Subsidiary Directive”) 

• możliwość zwolnienia z podatku u źródła dochodów wypłaconych udziałowcowi 

będącemu rezydentem jednego z krajów Unii Europejskiej, Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii 

• skorzystanie ze zwolnienia jest możliwe, gdy minimum 10% udziałów posiadane 

przez co najmniej 2 letni okres (25% Szwajcaria) 

• równocześnie, płatnik może skorzystać ze zwolnienia pod warunkiem uzyskania od 

odbiorcy dywidend: (i) certyfikatu rezydencji oraz (ii) pisemnego oświadczenia, że 

odbiorca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od 

całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania 

• od 17 stycznia 2012 r. obowiązuje Dyrektywa Rady 2011/96/WE w sprawie 

wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek 

dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich 

 

 



Kwestie ogólne 

Opodatkowanie odsetek w świetle przepisów UE i PL 
• zwolnienie odsetek lub należności licencyjnych – od 1 lipca 2013 r. 

• Polska uzyskała okres przejściowy:  

- 1 lipca 2005 r.– 30 czerwca 2009 r.: 10% WHT 

- 1 lipca 2009 r.– 30 czerwca 2013 r.: 5% WHT 

• warunki zastosowania obniżonych stawek/zwolnienia: 

- dochody wypłaca spółka będąca polskim rezydentem podatkowym (albo 

położony w Polsce zakład spółki będącej rezydentem podatkowym w 

państwie UE lub Szwajcarii); 

- dochody uzyskuje spółka będąca rezydentem podatkowym państwa UE 

(innego niż Polska ) lub w Szwajcarii (lub zakład takiej spółki) 

- istnieje powiązanie kapitałowe pomiędzy spółką wypłacającą oraz odbiorcą 

odsetek/należności licencyjnych („spółka matka” i „spółka córka” lub dwie 

„spółki siostry”) / 25% udziału w kapitale przez okres dwóch lat 

- posiadanie certyfikatu rezydencji i oświadczenia 

 

 

 



Kwestie ogólne 

Opodatkowanie odsetek 

 
• Cash – pooling – interpretacja DIS Poznań z 29 listopada 2011r. ILPB4/423-

342/11-6/DS. 

• Belgijski Pool Leader współpracujący z polskim oddziałem francuskiego 

banku 

• Podatnik zobowiązany do poboru WHT 

• Cash – pooling – interpretacja DIS Poznań z 21 grudnia 2011r. ILPB4/423-

354/11-2/MC. 

• Stawka podatku zależna od tego kto jest faktycznym odbiorcą odsetek 

(wszystkie podmioty, które biorą udział w cash poolingu) 

• Odsetki karne wypłacane z tytułu nieterminowej realizacji zobowiązań nie 

podlegają WHT – interpretacja DIS Warszawa z 27 stycznia 2012r. IPPB5/423-

1086/11-2 

 

 

 



Kwestie ogólne 

Opodatkowanie należności licencyjnych 
 

• Urządzenie przemysłowe 

 II FSK 1746/10 – najem kotłowni kontenerowej jako urządzenia przemysłowego 

  urządzenie (kocioł, sterowniki, instalacja, obudowa) + produkcja ciepła    

          (przemysł energetyczny) 

 II FSK 1933/10 – najem wagonów kolejowych jako urządzenie przemysłowe  

 II FSK 1476/10 – najem sprzętu IT nie podlega opodatkowaniu WHT: „komputer to 

urządzenie elektroniczne sterowane przez program, przetwarzające informacje zapisane 

cyfrowo, (…) zastosowanie komputera jest bardzo szerokie i nie ogranicza się jedynie do 

przemysłu” 

  

 

 

 



Kwestie ogólne 

Opodatkowanie dochodów z tytułu usług o charakterze 

niematerialnym  

• większość UOPO traktuje dochody z tytułu usług o 

charakterze niematerialnym jako zyski przedsiębiorstw i tym 

samym wyłącza obowiązek poboru podatku u źródła 

• wyjątkiem jest np. UOPO z Indiami, która pozwala na 

opodatkowanie płatności za tzw. usługi techniczne (w tym np. 

doradcze) 

• know-how vs. usługi: konieczność ustalenia, czy  

wynagrodzenie przekazywane jest za „know-how” czy innego 

rodzaju świadczenia niematerialne; ocena powinna być 

dokonywana w oparciu o całokształt postanowień umownych 

między stronami oraz uwzględniając okoliczności wykonania 

transakcji 
 

 

 



Ostatnie zmiany w UOPO 



Ostatnie zmiany w UOPO – kierunki 

 

 Z informacji uzyskanych z MF: 

•  renegocjowanie UOPO zawartych w latach 70. i 80. 

•  dostosowanie do wzoru wg nowej Modelowej Konwencji 

OECD z 2010 r. 

•  usunięcie klauzuli tax-sparing, rozszerzenie definicji 

zakładu, wprowadzenie klauzuli nieruchomościowej (zyski 

kapitałowe) oraz szersze zastosowanie odliczenia 

proporcjonalnego – usunięcie instytucji, które pierwotnie 

wprowadzono w celu zwrócenia uwagi inwestorów – 

ograniczenie katalogu popularnych struktur 

optymalizacyjnych 

•  umowy o wymianie informacji – z krajami stosującymi 

szkodliwą politykę podatkową – np. San Marino 



Arabia Saudyjska – pierwsza umowa 

 

• rozszerzona definicja zakładu – świadczenie usług przez 

przedsiębiorstwo poprzez pracowników (6 miesięcy) oraz 

agent dostarczający towary 

• klauzula nieruchomościowa – opodatkowanie zysków z 

przeniesienia udziałów/akcji 

• dywidendy – 5% WHT 

• odsetki – 5 % WHT 

• należności licencyjne – 10% WHT 

• proporcjonalne odliczenie 

• klauzula anti-abuse 

• pełna klauzula wymiany informacji – tajemnica bankowa 

• Konwencja weszła w życie 1 czerwca 2012 r., obowiązuje 

od 1 stycznia 2013 r. 



Czechy – nowa umowa 

 

• poprzednia umowa z 1993 r. 

• rozszerzona definicja zakładu – świadczenie usług przez 

przedsiębiorstwo poprzez pracowników (6 miesięcy) 

• zakład – budowa – z 18 mcy do 12 mcy 

• likwidacja tax-sparing, brak klauzuli nieruchomościowej 

• dywidendy – 5% WHT 

• odsetki – 5% WHT (zwolnienie pożyczek bankowych) 

• należności licencyjne (+ software) – 10% WHT 

• wyłączenie z progresją oraz odliczenie proporcjonalne 

(dywidendy, odsetki, należności licencyjne) 

• umowa  ratyfikacyjna  weszła  w  życie w dniu 5 maja 

2012 r., obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r. 



Cypr – protokół 

 

• umowa z 1992 r. 

• likwidacja tax-sparing 

• dywidendy – 5% WHT (zwolnienie przy 10% przez min. 2 lata) 

• odsetki – 5% WHT (zwolnienie pożyczek bankowych) 

• należności licencyjne – 5% WHT 

• opodatkowanie dyrektorów w PL według skali – 18% i 32% PIT 

• wyłączenie z progresją oraz odliczenie proporcjonalne (dywidendy, 

odsetki, należności licencyjne, zyski z przeniesienia majątku, zyski 

przedsiębiorstw) 

• pełna klauzula wymiany informacji 

• protokół w trakcie ratyfikacji po stronie RP – będzie obowiązywać 

od 1 stycznia 2013 r. 



Islandia – protokół 

 

• umowa z 1998 r. 

• wyłączenie z progresją (PL rezydenci osiągający dochody w 

Islandii) oraz odliczenie proporcjonalne (dywidendy, odsetki, 

należności licencyjne, zyski z przeniesienia majątku, 

rezydenci Islandii osiągający dochody w PL)  

• pełna klauzula wymiany informacji 

• Protokół o zmianie UOPO został podpisany 16 maja 2012 r. 

– obecnie w procesie ratyfikacyjnym  



Kanada – nowa umowa 

 

• poprzednia umowa z 1987 r. 

• dywidendy – 5% (przy bezpośrednim udziale min. 10%) i 15% WHT 

• odsetki – 10% WHT 

• należności licencyjne – 10% WHT, pr. autorskie – 5% WHT 

• wyłączenie z progresją oraz odliczenie proporcjonalne (dywidendy, 

odsetki, należności licencyjne, zyski z przeniesienia majątku) 

• klauzula nieruchomościowa 

• klauzula anti-abuse (przeciwdziałania nadużyciom podatkowym) 

• pełna klauzula wymiany informacji 

• nowa Konwencja została podpisana 14 maja 2012 r. – obecnie w 

procesie ratyfikacyjnym  



Luksemburg – protokół 

 

• umowa z 1995 r. 

• dywidendy – 0% (przy bezpośrednim udziale min. 10% przez 

2 lata) i 15% WHT 

• odsetki – 5% WHT 

• należności licencyjne – 5% WHT 

• wyłączenie z progresją oraz odliczenie proporcjonalne 

(dywidendy, odsetki, należności licencyjne, zyski z 

przeniesienia majątku) 

• klauzula nieruchomościowa 

• klauzula anti-abuse (sztuczne struktury) 

• pełna klauzula wymiany informacji 

• Protokół podpisany w dniu 7 czerwca 2012 r. – nie 

obowiązuje jeszcze 



Malta – protokół 

 

• umowa z 1994 r. 

• klauzula nieruchomościowa, likwidacja tax sparingu, pełna 

klauzula wymiany informacji 

• klauzula anti-abuse (sztuczne struktury i transakcje 

gospodarcze) 

• dywidendy – 10% WHT (zwolnienie min.10% udziałów/2 

lata) 

• odsetki – 5% WHT, zwolnienie dla pożyczek bankowych 

• należności licencyjne – 5% WHT 

• wyłączenie z progresją oraz odliczenie proporcjonalne 

• Protokół o zmianie UOPO został   podpisany  6 kwietnia 

2011 r. – stosuje się od 2012 r. 



Szwajcaria – protokół 

 

• umowa z 1991 r. 

• klauzula nieruchomościowa 

• dywidendy – 15% WHT, zwolnienie przy min. 10% udziału 

przez 2 lata, lub odbiorcą jest FE 

• odsetki – 5% WHT, zwolnienie dla spółek powiązanych 

• należności licencyjne – 5% WHT, zwolnienie dla spółek 

powiązanych (spółka-matka/córka/siostra przy min. udziale 

bezpośrednim 25%) 

• odsetki, należności 5% WHT stosuje się od 1 lipca 2013 r. 

(teraz 10%) 

• pełna klauzula wymiany informacji – po raz pierwszy 

• Protokół o zmianie UOPO został podpisany  20 kwietnia 

2010 r. – poza wyjątkami stosuje się od 2012 r. 



Wyspa Man – dwie nowe umowy 

 

• opodatkowanie przedsiębiorstw eksploatujących statki 

morskie lub powietrzne w transporcie międzynarodowym 

• opodatkowanie dochodów niektórych os. fiz.  - dochody z 

pracy, dyrektorów, artystów, sportowców, emerytury i renty, f. 

publiczne, studenci – odliczenie proporcjonalne  

• pełna klauzula wymiany informacji  

• umowy zostały podpisane 7 marca 2011 r., stosuje się od 

2012 r.  



Wyspa Jersey – dwie nowe umowy 

 

• opodatkowanie przedsiębiorstw eksploatujących statki 

morskie lub powietrzne w transporcie międzynarodowym 

• opodatkowanie dochodów niektórych os. fiz.  - dochody z 

pracy, dyrektorów, artystów, sportowców, emerytury i renty, f. 

publiczne, studenci – odliczenie proporcjonalne  

• pełna klauzula wymiany informacji 

• umowy zostały podpisane 2 grudnia 2011 r., obecnie w 

procesie ratyfikacyjnym 



USA – nowa umowa 

 

• uzgodniono treść umowy – negocjacje zakończyły się w 

zeszłym roku 

• obecnie na początku procesu ratyfikacyjnego 

• tekst umowy nie jest dostępny obecnie 

• prawdopodobnie będzie obowiązywać od 2013 r.  



Certyfikat rezydencji 



Certyfikat rezydencji 

 

• certyfikat rezydencji - warunkiem zastosowania przepisów 

UOPO (Art. 26 ust. 1 Ustawy o CIT) 

• certyfikat rezydencji: zaświadczenie o miejscu siedziby 

podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy 

organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby 

podatnika (Art. 4a pkt 12 Ustawy o CIT) 

• CR vs. potwierdzenie rejestracji podatnika dla celów VAT, 

CIT, zaświadczenie o niezaleganiu  



Certyfikat rezydencji – po co i jak 

 

• możliwość zastosowania obniżonej stawki WHT na 

podstawie umowy 

• elementy: nazwa rezydenta + adres, organ + pieczęć, 

stwierdzenie rezydencji dla celów podatkowych danego 

państwa wydającego CR, data wystawienia 

• oryginał lub kopia, ale tylko uwierzytelniona – inna kopia nie 

spełnia wymogu dokumentu urzędowego  

• obowiązek zapewnienia tłumaczenia przysięgłego 



Certyfikat rezydencji – okres ważności 

 

Niejednolite podejście polskich organów: 

• CR potwierdza stan faktyczny na dzień wydania 

• CR dotyczy roku, w którym został wydany 

• CR dotyczy takiego okresu, w którym stan faktyczny nie 

uległ zmianie – wystarczy oświadczenie nierezydenta o braku 

zmian (II FSK 1963/10) 

• chyba, że CR wprost wskazuje okres ważności 

• luka między CR nie przekraczającymi roku – domniemanie 

braku zmiany rezydencji w międzyczasie 



 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na przerwę 



Należności licencyjne za korzystanie z 

oprogramowania komputerowego 



Należności licencyjne za korzystanie z oprogramowania 

komputerowego 

 

•  tzw. „licencja end-user” (prawa autorskie nie są przekazywane) 

ITPB3/423-261/11/AM z 26 sierpnia 2011r. 

 

•  brak wzmianki o programie komputerowym w definicji należności 

licencyjnych w art. 12 UOPO (np. USA, Austria, Francja, Lux, 

Holandia) 

I SA/Kr 115/12 z 13 marca 2012 (PL-NL)  

 

•  „cloud computing” czyli dostęp do usługi w „chmurze obliczeniowej” 

IBPBI/2/423-1207/11/MS z 28 listopada 2011r. 

IBPBI/2/423-1206/11/AK z 23 grudnia 2011r. 

 

• płatność za przekazanie praw autorskich stanowiąca należności 

licencyjne 



Opodatkowanie leasingu transgranicznego 



Opodatkowanie leasingu transgranicznego 

 

•  art. 21 ustawy o CIT – płatność za prawo do używania 

urządzenia przemysłowego, w tym także środka 

transportu traktuje się jako należności licencyjne 

•  właściwa UOPO – albo należności licencyjne albo zyski 

przedsiębiorstw 

•  generalnie, na podstawie zapisów UOPO, jeśli opłata 

leasingowa stanowi wynagrodzenie z tytułu użytkowania 

lub prawa do użytkowania określonego składnika 

majątkowego – należność licencyjna 

•  natomiast, jeśli umowa leasingowa przewiduje obowiązek 

zakupu urządzenia po upływie okresu leasingu – forma 

sprzedaży na kredyt – zyski przedsiębiorstw (art. 7) 



Wpływ opłat licencyjnych na wartość celną 



Wpływ opłat licencyjnych na wartość celną 

Co to jest wartość celna? 

 

Wartość celna stanowi podstawę wymiaru cła 

 

Wartością celną przywożonych towarów jest wartość 

transakcyjna, to znaczy cena faktycznie zapłacona lub 

należna za towary wtedy, gdy zostały one sprzedane w celu 

wywozu na obszar celny Wspólnoty (art. 29 ust. 1 WKC) 



Jakie koszty są doliczane do wartości celnej? 

 

W celu ustalenia wartości celnej, do ceny faktycznie 
zapłaconej lub należnej za przywożone towary dodaje się 
m.in.: 
• honoraria,  
• tantiemy autorskie i 
• opłaty licencyjne,  
 
dotyczące towarów, dla których ustalana jest wartość celna, 
które musi opłacić nabywca, zarówno bezpośrednio jak i 
pośrednio, jako warunek sprzedaży wycenianych towarów, o 
ile te honoraria, tantiemy autorskie i opłaty licencyjne nie są 
ujęte w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej (art. 32 ust.1 
lit. c WKC). 



Co to są tantiemy autorskie i opłaty licencyjne? 

 

Umowa Modelowa OECD: 

Wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub 

prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich do dzieła 

literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami 

dla kin, wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru lub 

modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu 

produkcyjnego lub za korzystanie z doświadczenia 

zawodowego w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub 

naukowej. 



Co to są tantiemy autorskie i opłaty licencyjne? 

Przepisy celne: 

• Za honoraria, tantiemy autorskie i opłaty licencyjne uważa 
się w szczególności płatności za skorzystanie z praw 
odnoszących się do: 
wytworzenia przywożonych towarów (w szczególności 

patenty, projekty, modele i know-how dotyczącą 
produkcji), lub 

sprzedaży przywożonych towarów przeznaczonych na 
wywóz (w szczególności znaki towarowe, 
zarejestrowane wzory), lub 

użycia lub odsprzedaży przywożonych towarów (w 
szczególności prawa autorskie, technologie traktowane 
łącznie z przywożonym towarem), 

• Honoraria, tantiemy autorskie i opłaty licencyjne mogą 
obejmować między innymi płatności za patenty, znaki 
towarowe i prawa autorskie. 



Jakie są warunki doliczenia tantiem autorskich i opłat 

licencyjnych do wartości transakcyjnych? 

Jeżeli łącznie spełnione są poniższe warunki: 

• Istnieje transakcja sprzedaży 
 

• Opłata odnosi się do importowanego towaru Kluczowe pytanie: 
dlaczego opłaty są płacone, tzn. co faktycznie licencjobiorca 
otrzymuje w zamian za przekazane płatności z tytułu opłat 
licencyjnych. 
 

• Opłata została dokonana jako warunek sprzedaży Kluczowe 
pytanie: czy sprzedawca mógłby sprzedać towary bez 
dokonywania przez importera płatności z tytułu tantiem autorskich 
i opłat licencyjnych, przy czym: 
Warunek może być wyrażony bezpośrednio lub pośrednio; 
Stosowna klauzula nie musi być zawarta w umowie licencyjnej 

(tj. czy sprzedaż importowanych towarów jest uzależniona od 
uiszczenia opłaty); 
Dokonanie płatności może nastąpić na rzecz osoby trzeciej, 

innej niż sprzedawca towarów (m.in. w ramach 
międzynarodowej grupy handlowej). 



Thank you for your attention 

Radomir Graj, head of tax department 

Radomir.Graj@accace.com 

Michał Krzewiński, tax manager 

Michal.Krzewinski@accace.com 

Amelia Górniak, senior consultant 

Amelia.Gorniak@accace.com 
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