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PODATKI DOCHODOWE PONAD GRANICAMI – PRZEGLĄD ORZECZNICTWA 
11 maja 2022 

konferencja w ramach cyklu: 

VII TORUŃSKI 

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA PODATKOWEGO 

Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu 
ul. Bojarskiego 3 Toruń (konferencja online na platformie ZOOM) 

 

Program konferencji  

Uwaga: po każdej sesji możliwość zadawania pytań i dyskusji uczestników.  

7.45-8.15 Rejestracja uczestników  

 
8.15 Rozpoczęcie 

Otwarcie i informacje organizacyjne 

8.30-10.00 Sesja I:  

A. Problemy bardziej ogólne  

- „deemed income” a opodatkowanie WHT, czyli aby być opodatkowanym, przychód 

musi być faktycznie wypłacony (Decyzja Najwyższego Sądu Administracyjnego 
Litwy/Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas z 21.10.2020 r., nr eA-3511-968/2020) 

– dr Izabela Andrzejewska-Czernek/Dr Katarzyna Knawa 

- WHT – sytuacje niezgodne z podstawowymi swobodami traktatowymi (Regionalny Sąd 

Podatkowy w Pescarze/REGIONALE DI ABRUZZO SEZ. STACCATA DI PESCARA z 15.04.2019 

r. sprawa nr 363/7) – dr Izabela Andrzejewska-Czernek/ Dr Katarzyna Knawa 

- WHT od zysków kapitałowych (Cairn Energy Plc Cairn UK Holdings Limited v Republic of India, 

UNCITRAL, PCA Case No. 2016-7, Award, 21 December 2020, arbitrators: Laurent Lévy, President; 

Stanimir A. Alexandrov; J. Christopher Thomas) – dr Błażej Kuźniacki (PwC). 
B. Gdy władza oczekuje niemożliwego… 
- obowiązki płatnika podatku dochodowego od odsetek od obligacji wypłacanych za 

granicę w kontekście zasady impossibilium nulla obligatio est (wyrok WSA w Warszawie 

z 3.01.2020, III SA/Wa 1276/19, nieprawomocny) – Wiktor Podsiadło (KPMG) 

- obowiązek podawania danych osób zagranicznych we wniosku o interpretację 

podatkową (wyrok WSA w Rzeszowie z 25.01.2022 r. I SA/Rz 755/21; wyrok WSA w 

Warszawie z 18.12.2020, III SA/Wa 1110/20) – dr hab. Wojciech Morawski prof. UMK 
Dyskusja… 

10.00 – 10.15 - przerwa 

10.15-11.45 Sesja II:  

A – beneficial owner   

- brak wymogu beneficial owner przy dywidendach (wyrok NSA z 21.04.2021 r., II FSK 
240/21, wyrok WSA w Warszawie z 20.09.2021 r. III SA/Wa 562/21, wyrok WSA w Poznaniu 

z 9.07.2021 r. I SA/Po 230/21) - Michał Potyrała (PwC) 

- brak klauzuli beneficial owner w treści umowy międzynarodowej (Audiencia 

Nacional (National Tribunal) Acciona, 18.06.2021 SAN 2804/2021) - dr Ewa Prejs (UMK) 

– do wykładni pojęcia beneficial owner należy stosować bezpośrednio umowy 

międzynarodowe (wyrok NSA z 12.08.2021, II FSK 126/19) – Piotr Augustyniak (PATH) 

Dyskusja… 
B. Wymiana informacji 

– zasady oceny przez organ informacji zagranicznej administracji skarbowej o 

przepisach podatkowych w toku postępowania podatkowego (wyrok WSA w Warszawie z 

24.01.2018 r. III SA/Wa 864/19) - dr Radosław Bulejak (Kancelaria Ożóg Tomczykowski) 
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- klauzula porządku publicznego w procedurze wymiany informacji podatkowych/groźba 

retroaktywnego zastosowania krajowego prawa karnego materialnego przez państwo 

pytające (wyrok Bundesgerich z 25.03.2021 r. 2C_750/2020) - dr Ewa Prejs (UMK) 

Dyskusja… 
11.45-12.15 – przerwa „lunchowa” 

12.15-14.00 Sesja III Regulacje krajowe dotyczące sytuacji transgranicznych 

- exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do majątku osobistego 

(wyrok NSA z 14.01.2022, II FSK 12/21) - Radosław Baraniewicz (PwC) 

- doręczenia zagraniczne - jakie prawo stosujemy? (wyrok NSA z 16.12.2020 r., II FSK 
2302/18) - Michał Potyrała (PwC) 

- opodatkowanie konwersji wierzytelności na udziały spółki rosyjskiej (wyrok NSA z 

27.07.2021 r., II FSK 2620/18) – dr Radosław Bulejak (Kancelaria Ożóg Tomczykowski) 

- pojęcie transakcji w cenach transferowych interpretowane w kontekście 

międzynarodowym (wyrok NSA z 11 lutego 2022 r., II FSK 1544/20) - Paweł Tomczykowski 

(Kancelaria Ożóg Tomczykowski) 
- darowizna z zagranicznej fundacji jako dywidenda w kontekście CFC (wyrok NSZ d 

5.10.2021, II FSK 2905/20) – dr Filip Majdowski 

- pomniejszanie przychodu o zagraniczny VAT (wyrok NSA z 31.07.2018, II FSK 2128/16, 

wyrok WSA w Gdańsku, z 16.03.2021, I SA/Gd 1152/20, nieprawomocny, wyrok WSA w 

Warszawie z 20.01.2022, III SA/Wa 1471/21, nieprawomocny) – Jacek Kaute (WSA w 
Warszawie)  

Dyskusja… 

Przerwa 14.00-14.15 

14.15- ok.16.15 Sesja IV: Klasycznie, czyli umowy międzynarodowe  

- WHT od usług hostingu (wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 6.02.2019 roku, I SA/Go 

537/18) – dr Michał Bernat (Dentons) 
- pojęcie zakładu przedsiębiorstwa zagranicznego (wyrok NSA z 8.11.2019 II FSK 3718/17) 

– dr Michał Bernat (Dentons)  

- krótkotrwałe, ale powtarzalne używanie określonej przestrzeni jako placówki może 

powodować ryzyko ustalenia zakładu podatkowego (wyrok NSA z 23.06.2021 r. II FSK 

3758/18) - Dawid Widzyk (V4Legal) 
- przesłanki uznania osoby prawnej za zależnego przedstawiciela w rozumieniu umowy 

polsko-niemieckiej (wyrok NSA z 15.02.2022, II FSK 1340/19) - Mikołaj Hewelt (HWW 

Hewelt Wojnowski i Wspólnicy Sp.k.) 

- czynności pomocnicze i przygotowawcze w rozumieniu umowy polsko-duńskiej (wyrok 

WSA w Gliwicach z 31.01.2022, I SA/Gl 1340/21) - Mikołaj Hewelt (HWW Hewelt Wojnowski 

i Wspólnicy Sp.k.) 
- rozbieżności między wersjami językowymi umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania (wyrok NSA z 27.04.2018, II FSK 1370/16; wyrok WSA w Szczecinie z 

19.05.2021, I SA/Sz 820/20, nieprawomocny) – dr hab. Wojciech Morawski prof. UMK 

Dyskusja… 
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Szanowni Państwo 

Rok 2022 to kolejny rok, gdy organizacja spotkania większej liczby osób w jednym 

miejscu jest ryzykowna, o ile nie odbywa się ono online. Z tego względu kolejna doroczna 

konferencja VII TORUŃSKI PRZEGLĄD ORZECZNICTWA PODATKOWEGO, którą od kilku lat 

organizuję, musiała odbyć się online. Oby ostatni raz online! 

Tegoroczną nowością jest to, że w kolejnych miesiącach odbywają się trzy jednodniowe 

konferencje tematyczne, które uzupełnią tematykę konferencji głównej.  Informacje o cyklu 

konferencji: https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-

podatkowego/2022-2/informacje-organizacyjne/ : 

1. Wyroki TS UE w sprawach podatków pośrednich w polskich sądach – przegląd 

orzecznictwa (6 kwietnia 2022, środa, godz.: 8.15-16.00) 

https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-

podatkowego/2022-2/vat/ 

2. Podatki dochodowe ponad granicami – przegląd orzecznictwa (termin: 11 maja 2022, 

środa, godz.: ok. 8.30-15.30) https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-

orzecznictwa-podatkowego/2022-2/podatki-dochodowe-ponad-granicami/ 

3. Składki, podatki i inne obciążenia świadczeń pracowniczych – przegląd orzecznictwa 

(25 maja 2022, środa, godz.: ok. 8.30-15.30) 

https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-

podatkowego/2022-2/podatki-i-skladki-od-swiadczen-pracowniczych/ 

Katedra Prawa Finansów Publicznych UMK zaprasza Państwa na drugą z konferencji 

tematycznych, której program załączam. 

Zachęcam Państwa do zapoznania się bogatym archiwum toruńskich przeglądów 
orzecznictwa podatkowego (https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-

orzecznictwa-podatkowego/ ). 

dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK 

Kierownik Naukowy Konferencji 

Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych UMK 

informacje o cyklu konferencji oraz formularze zgłoszeń: 

https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-

podatkowego/2022-2/  formularz zgłoszenia: należy wybrać zakładkę „Podatki dochodowe 

ponad granicami” 
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