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Wprowadzenie  
W Informacji o Usługach Inwestycyjnych DEGIRO przedstawia szczegółowe informacje na temat stosunku 

umownego zawieranego przez DEGIRO z Klientem na podstawie Umowy Klienckiej oraz bardziej drobiazgowe 

objaśnienia dotyczące świadczonych usług i umów. W niniejszym dokumencie referencyjnym przedstawiono 

również informacje na temat ogólnego i specyficznego ryzyka związanego z inwestycjami w Instrumenty 

Finansowe. Zalecamy zapoznanie się z informacjami o Usługach Inwestycyjnych oraz nabycie gruntownej wiedzy, 

aby możliwe było prowadzenie inwestycji w sposób odpowiedzialny.   

Informacje o Usługach Inwestycyjnych stanowią część Umowy Klienckiej. W Informacjach o Usługach 

Inwestycyjnych terminy zapisane wielkimi literami mają znaczenie określone w Umowie Klienckiej lub zdefiniowane 

w Informacjach o Usługach Inwestycyjnych.  

  
W razie jakichkolwiek pytań proszę zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ) na Stronie 

internetowej. W przypadku, gdy klient nie znajdzie odpowiedzi na stawiane pytania lub w przypadku wszelkich uwag 

lub sugestii, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta DEGIRO. Dane kontaktowe i dostępność Biura Obsługi 

Klienta można znaleźć na Stronie internetowej.  

  

Dokumenty  
Informacje o Usługach Inwestycyjnych obejmują następujące dokumenty:  

• Profile  

• Fundusze Rynku Pieniężnego 

• Usługi Inwestycyjne  

• Zlecenia i Polityka w Zakresie Realizacji Zleceń  

• Corporate Actions 

• Administracyjne Czynności Podatkowe (niniejszy dokument) 

• Tabela Opłat  

• Charakterystyka i Rodzaje Ryzyka związane z Instrumentami Finansowymi  

• Wartość Zabezpieczeń, Ryzyko Inwestycyjne, Środki Debetowe i Krótka Sprzedaż Papierów 

Wartościowych  

• Dane rynkowe  
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Administracyjne Czynności Podatkowe  
  

1. Podatki u źródła  

Klient może otrzymywać dywidendy i odsetki wypłacone przez emitenta Instrumentów Finansowych (takich jak akcje 

lub obligacje). DEGIRO księguje wszelkie kwoty otrzymane przez DEGIRO w doniesieniu do Papierów 

Wartościowych Klienta na Saldzie Klienta. Od dochodu uzyskanego z Instrumentów Finansowych często objęty 

pobiera się podatek u źródła. Obowiązek podatkowy z tytułu podatku u źródła i jego stawka uzależnione są od 

przepisów krajowych, właściwych dla emitenta. W niektórych przypadkach Klient może być uprawniony do zwrotu 

całość lub części podatku u źródła. Należy pamiętać, że ze względu na wykorzystanie kont zbiorczych i SPV do 

przechowywania papierów wartościowych, Klient może być zobowiązany do przekazania dodatkowych informacji 
do właściwego organu podatkowego. 

 

W odniesieniu do organów podatkowych kraju zamieszkania, z uwagi na wykorzystanie SPV w celu 

przechowywania Papierów Wartościowych, możliwe jest, że podatek nie zostanie odliczony w imieniu Klienta, a w 

imieniu SPV, co może oznaczać, że lokalny organ podatkowy nie zostanie poinformowany przez emitenta o 

dywidendach i odsetkach oraz o podatku u źródła. Przekazanie dokumentu zawierającego szczegółowe informacje 

na temat dywidend i odsetek zaliczonych w Saldo Klienta oraz pobranego podatku nie stanowi usługi świadczonej 

przez DEGIRO jako usługa standardowa. W zależności od kraju zamieszkania i wymagań właściwego organu 

podatkowego, DEGIRO może, wedle własnego uznania, w przypadku stosowania zautomatyzowanych lub 
znormalizowanych procesów, podjąć próbę dostarczenia takiego dokumentu Klientowi. 

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapłatę podatku i przekazanie informacji organom podatkowym. 

Ponadto - o ile jest to wymagane - DEGIRO przekazuje informacje dotyczące Klienta organom podatkowym. 

 

 

W zależności od umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, która ma zastosowanie w kraju rezydencji Klienta 

oraz w kraju emitenta, Klient może być uprawniony do zastosowania niższej stawki podatku u źródła niż stawka 

standardowa. Wnioskowanie o zastosowanie niższej stawki i zwrot kwoty podatku u źródła może okazać się 

czynnością złożoną i czasochłonną, w szczególności w sytuacjach transgranicznych. Z tego powodu nie jest to 

usługa, którą DEGIRO świadczy jako usługa standardowa. W zależności między innymi od kraju emitenta, kraju 

rezydencji podatkowej Klienta oraz odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, DEGIRO może, 

wedle własnego uznania, w przypadku gdy zastosowanie mają zautomatyzowane lub znormalizowane procesy, 

podjąć próby obniżenia wysokości lub uzyskania zwrotu podatku na rzecz swych klientów. Warunkiem świadczenia 

takiej usługi jest terminowe przekazanie DEGIRO informacji o które DEGIRO wystąpi do Klienta. Ponadto, co do 

zasady, w celu zmniejszenia wymiaru lub uzyskania zwrotu podatku u źródła konieczne jest, aby poniższe trzy 

miejsca, zgodnie z informacją przekazaną DEGIRO, znajdowały się w tym samym kraju:  

- kraj zamieszkania lub siedziby Klienta;  

- kraj głównej rezydencji podatkowej;  

- kraj Konta Referencyjnego.  

  

Ponadto, kwestia tego, czy klient niebędący osobą fizyczną może skorzystać z ulgi lub zwrotu podatku u źródła, 

uzależniona jest od formy organizacyjno-prawnej Klienta.  

  
Wnioskowanie o ulgę lub zwrot zapłaconego podatku u źródła jest złożonym procesem, którego ostateczny rezultat 

jest niepewny. Istnieje możliwość ponownego pobrania w przyszłości przez odpowiednie organy podatkowe, 

powiernika lub innego usługodawcę kwoty już zapłaconej. DEGIRO w każdym wypadku przysługuje prawo 
odliczenia z Salda kwot, które zostały dodane do Salda, a które ostatecznie nie zostały otrzymane przez DEGIRO. 

 

 

2. Podatek od transakcji / opłata skarbowa 
Podatek od transakcji to określenie zbiorcze podatków pobieranych od transakcji na instrumentach finansowych. 

W niektórych właściwościach Klient może być zobowiązany do zapłaty podatku od transakcji lub opłaty skarbowej. 

Podatek od transakcji i opłata skarbowa nakładają na podatników obowiązek zapłaty określonej kwoty (zwykle 

według stałej stawki procentowej) od niektórych rodzajów transakcji oraz określonej kategorii (lub kategorii) 

Instrumentów Finansowych. Zazwyczaj elementy istotne dla określenia wymiaru podatku to rodzaj Instrumentu 

Finansowego, którego dotyczy podatek transakcyjny lub opłata skarbowa, transakcje powiązane, podstawa 

opodatkowania, stawka podatku oraz podatnik. Z uwagi na fakt, iż elementy, które należy wziąć pod uwagę 

uzależnione są od przepisów krajowych, zaleca się przeanalizowanie tych przepisów, które mogą wpływać na 
instrumenty finansowe będące potencjalnym przedmiotem inwestycji Klienta. 

 

W krajach, w których obowiązuje podatek transakcyjny lub opłata skarbowa stosuje się różne parametry dla 

określenia które transakcje podlegają opodatkowaniu, co może powodować naliczenie różnych podatków 
transakcyjnych od tej samej transakcji.  

 

Więcej informacji na temat podatku od transakcji można znaleźć na stronie internetowej. 


