
 

 

 
OPTANT Accounting wraz z Kancelarią Doradcy Podatkowego Anety Dobczyńskiej zaprasza na szkolenie: 
 
 

Szkolenie: 
PODATEK U ŹRÓDŁA (WHT) 

 
 
Zgodnie z polskim przepisami prawa podatkowego podmioty dokonujące płatności na rzecz 
zagranicznych kontrahentów mogą być zobowiązane pobrać podatek u źródła. 
 

• Od których płatności pobrać podatek? 
• Co to są umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i jak je stosować? 
• Co to jest certyfikat rezydencji podatkowej, po co i jak często występować od kontrahenta o jego 

dostarczenie? 
• Jak optymalizować zapisy w umowach z zagranicznymi kontrahentami? 
• Czy wszystkie odsetki i należności licencyjne są zwolnione z opodatkowania u źródła po 1 lipca 

2013 roku? 
 
Na te i wiele innych pytań uzyskacie Państwo odpowiedź podczas szkolenia. Program dostosowany jest 
do indywidualnych potrzeb uczestników. Szkolenie przeprowadzane w Państwa w biurze tak, aby mogli 
w nim uczestniczyć wszyscy Państwa pracownicy zainteresowani tematem.  
 
Przewidywany czas szkolenia 6 godzin. 
 
Program szkolenia: 

1. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w CIT i PIT 
2. Modelowa Konwencja OECD, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 
3. Zakład w ustawie o CIT i PIT a zakład w Modelowej Konwencji OECD 
4. Zasady opodatkowania zysków przedsiębiorstwa / zakładu 
5. Zasady opodatkowania dywidend 
6. Zasady opodatkowania odsetek 
7. Zasady opodatkowania należności licencyjnych 
8. Zasady opodatkowania członków zarządu, członków rad nadzorczych oraz pracowników 
9. Metody eliminowania podwójnego opodatkowania 
10. Certyfikat rezydencji, IFT-1R, IFT-2R, CIT-10 

 
Wszystkie zagadnienia omawiane są w odniesieniu do najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych i 
interpretacji indywidualnych. 
 
Cena szkolenia: 
 
Koszt szkolenia uzależniony jest od ewentualnych zmian w zakresie szkolenia i ilości uczestników. 
 
Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający fakt odbycia szkolenia. 



 

 

 
 
 
Kontakt: 
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: 
 
Aneta Dobczyńska 
dobczynska.11672@kidp.pl 
Tel.: 601 137 102 
 
 
 
 
 
Prowadzący: Aneta Dobczyńska.  

Jest doradcą podatkowym zarejestrowanym pod numerem 11672. Aneta ukończyła studia podyplomowe w zakresie Podatków i 

Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie. Przez ponad 7 lat pracowała w branży telekomunikacyjnej dla jednego z największych operatorów 

telekomunikacyjnych, wcześniej w branży bankowej i finansowej. Specjalizuje się w podatku VAT oraz dochodowym od osób 

prawnych. Prowadzi postępowania podatkowe, sporządza zapytania o indywidualne interpretacje podatkowe, zajmuje się 

dokumentacją transfer pricing oraz bieżącym doradztwem podatkowym dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego dla pracowników biur rachunkowych, pracowników administracji (ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad rozliczania VAT w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej), współpracuje z firmami 

szkoleniowymi. 

 

 
 
 
 
 


