
 

 

 

USŁUGI UBEZPIECZENIOWE NABYWANE OD NIEREZYDENTÓW,  
W TYM RÓWNIEŻ W DRODZE REFAKTUROWANIA W RAMACH GRUPY 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29.07.2020 r. 
(0114-KDIP2-1.4010.174.2020.2.MR) odniósł się do pytania: 

Czy usługi ubezpieczeniowe nabywane przez Spółkę od Nierezydentów — w tym 
również w drodze refakturowania w ramach Grupy — podlegają opodatkowaniu 
zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o 
CIT, w związku z czym Spółka dokonując za nie zapłaty jest obowiązana do poboru 
podatku jako płatnik na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o CIT? 

W stanie faktycznym spółka, która zadała powyższe pytanie wskazała między innymi, że w 
ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabywa — i planuje nabywać w przyszłości 
— usługi ubezpieczeniowe od podmiotów, które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej siedziby lub zarządu (dalej: „Nierezydenci”). Usługi te dotyczą m.in. ubezpieczeń 
majątkowych i nabywane są w celu ochrony przez spółkę przed szkodliwymi skutkami 
zdarzeń losowych. Spółka poza bezpośrednim nabywaniem usług ubezpieczeniowych od 
Nierezydentów otrzymuje również co roku refaktury kosztów ubezpieczenia w ramach Grupy. 
Refaktury te dotyczą m.in. ubezpieczeń majątkowych oraz cargo (ubezpieczenia ładunków w 
transporcie). 

Zdaniem Spółki, w powyższym stanie faktycznym usługi ubezpieczeniowe nabywane od 
Nierezydentów — w tym również w drodze refakturowania w ramach Grupy — nie podlegają 
opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a 
ustawy o CIT, w związku z czym Spółka, dokonując za nie zapłaty, nie jest obowiązana do 
poboru podatku jako płatnik na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o CIT. Z tym stanowiskiem 
nie zgodził się jednak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który uznał, że tego rodzaju 
usługi ubezpieczeniowe są usługami podobnymi do usług gwarancji. W konsekwencji, 
zdaniem  Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy z 
dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy z 
tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez podatników, o 
których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z tytułu tego rodzaju świadczeń wynosi 20% 

przychodów. 

  

W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

  

  

*Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. 
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