TAX ALERT
Certyfikaty rezydencji wydane w 2019 r. oraz
2020 r. będą respektowane przez fiskus w 2021 r.
30 marca 2021 r.
W ramach prowadzonych prac nad ustawą nowelizująca ustawę o podatku
akcyzowym

oraz

niektórych

innych

ustaw

(dalej:

Ustawa

nowelizująca),

ustawodawca rozszerzył możliwość posługiwania się w 2021 r. certyfikatami
rezydencji otrzymanymi od zagranicznych kontrahentów w 2020 r. Poprzednio
uznawano jedynie certyfikaty rezydencji z 2019 r.
Zmiana wynika z nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1842), w której to w art. 31ya ust. 3 przewidziano, że w czasie
obowiązywania stanu epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z
COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu warunek
uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika uważa się za
spełniony także w przypadku, gdy płatnik posiada certyfikat rezydencji tego
podatnika obejmujący 2019 r. oraz oświadczenie podatnika co do aktualności
danych w nim zawartych.
Zgodnie z Ustawą nowelizująca, do powyższego przepisu po wyrażeniu „2019 r.”
mają

zostać

dodane

przedsiębiorcom

wyrazy

również

„lub

w

wykorzystanie

2020

r.”,

co

otrzymanych

umożliwi
w

2020

polskim
r.

od

kontrahentów certyfikatów rezydencji – po uprzednim uzyskaniu oświadczenia
co do aktualności zawartych w nich danych.
Powyższe oznacza, że ustawodawca postanowił umożliwić w zakresie 2021 r. na
dalsze posługiwanie się certyfikatami rezydencji z 2019 r., a także certyfikatami
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uzyskanymi w 2020 r. Jedynym warunkiem uprawniającym do skorzystania z nich
jest uzyskanie od danego kontrahenta oświadczenia, że dane zawarte w
poprzednim certyfikacie są w dalszym ciągu aktualne.
Ustawa nowelizująca na ten moment znajduje się w Sejmie, gdzie procedowane
są zmiany dokonane przez senat. Finalna wersja ustawy ma zostać uchwalona i
oddana do podpisu prezydenta jeszcze w tym tygodniu.
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