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1–2
Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

 Art. 1 Zakres podmiotowy i przedmiotowy 
Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów 
osób fizycznych.

 Art. 2 Wyłączenia przedmiotowe 
1. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów 
specjalnych produkcji rolnej;

2) przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach;
3) przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn;
4) przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem 

prawnie skutecznej umowy;
5) przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wy-

niku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz 
przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności 
majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich;

6) przychodów (dochodów) przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowanych 
na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku 
tonażowym (Dz.U. Nr 183, poz. 1353, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz 
z 2012 r. poz. 1540), z zastrzeżeniem art. 24a ust. 1a;

7) świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, objętych wspólnością majątkową 
małżeńską.

2. Działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność po-
legająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie 
nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub 
chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, 
hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, 
szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów upraw-
nych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, 
ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-
-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne 
okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których 
następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1) miesiąc – w przypadku roślin,
2) 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego 

gęsi lub kaczek,
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1–2
Abschnitt 1. Persönlicher und sachlicher 

Anwendungsbereich

Regelungsbereich Art. 1 
Das Gesetz regelt die Belegung der Einkünfte natürlicher Personen mit 
der Einkommensteuer.

Ausschlüsse Art. 2 
1. Das Gesetz ist nicht anzuwenden auf:

1) Einkünfte aus landwirtschaftlicher Tätigkeit, ausgenommen Einkünfte 
aus Spezialbereichen landwirtschaftlicher Produktion;

2) Einkünfte aus Forstwirtschaft im Sinne des Forstgesetzes;
3) Einkünfte, die unter die Vorschriften über die Erbschaft- und Schen-

kungsteuer fallen;
4) Einkünfte aus Handlungen, die nicht Gegenstand eines rechtswirk-

samen Vertrags sein können;
5) Einkünfte aus der Teilung des gemeinsamen Vermögens von Ehegat-

ten aufgrund des Erlöschens oder der Einschränkung der ehelichen 
Gütergemeinschaft oder aus dem Ausgleich des Zugewinns nach dem 
Erlöschen der ehelichen Gütertrennung bzw. nach dem Tod eines der 
Ehegatten;

6) Einnahmen (Einkünfte) von Schifffahrtsunternehmen, die nach dem 
Gesetz vom 24.08.2006 über die Tonnagesteuer (Dz.U. Nr. 183, 
Pos. 1353, aus 2008 Nr. 209, Pos. 1316 und aus 2012 Pos. 1540) 
besteuert werden, vorbehaltlich Art. 24a Abs. 1a;

7) Leistungen zur Befriedigung der Bedürfnisse von Familien nach 
Art. 27 des Familien- und Vormundschaftsgesetzes, die unter die 
eheliche Gütergemeinschaft fallen.

2. Landwirtschaftliche Tätigkeit im Sinne von Abs. 1 Pkt. 1 ist jede 
Tätigkeit, die in der Herstellung pflanzlicher oder tierischer Produkte im 
unverarbeiteten (natürlichen) Zustand aus eigenem Anbau oder eigener 
Zucht oder Aufzucht besteht, einschließlich der Produktion von Saat-, 
Pflanz-, Zucht- und Reproduktionsgut, der Produktion von Freiland-, Treib-
haus- und Foliengemüse, der Produktion von Zierpflanzen, Zuchtpilzen 
und des Obstanbaus, der Aufzucht und der Produktion von Zuchtgut von 
Tieren, Vögeln und Nutzinsekten, der Tierproduktion in Industriefarmen 
und der Fischzucht sowie jede Tätigkeit, bei der sich die minimalen Zeit-
räume der Haltung gekaufter Tiere und Pflanzen, in denen deren biolo-
gisches Wachstum erfolgt, mindestens auf folgende Zeiträume belaufen:

1) 1 Monat – bei Pflanzen;
2) 16 Tage – bei der hochintensiven spezialisierten Mast von Gänsen 

und Enten;
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3
3) 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
4) 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia.
3. Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrze-
wanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin 
„in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie 
drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla 
dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie 
pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.
3a. Nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla 
i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych 
w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „załącznikiem nr 2”.
4. Ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to go-
spodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.
5. (uchylony)
6. (wchodzi od 2016-01-01)

 Art. 3 Nieograniczony obowiązek podatkowy 
1. Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości 
swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł 
przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).
1a. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów 
osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni 
w roku podatkowym.

2. (uchylony)
2a. Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko 
od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).
2b. Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:
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3
3) 6 Wochen – bei sonstigem Schlachtgeflügel;
4) 2 Monate – bei sonstigen Tieren

– berechnet ab dem Tag der Anschaffung.
3. Spezialbereiche landwirtschaftlicher Produktion sind: der Anbau 
in Gewächshäusern und beheizten Folientunneln, der Anbau von Pilzen 
und ihrer Geflechte, der Anbau von Pflanzen aus künstlicher Befruchtung, 
die Zucht und Haltung von Schlacht- und Legegeflügel in Farmen, die 
Brut von Geflügel, die Zucht und Haltung von Pelz- und Labortieren, 
die Zucht von Regenwürmern, die Zucht von Insekten, die Zucht von 
Seidenraupen, die Bienenzucht sowie die Zucht und Haltung anderer 
Tiere außerhalb eines landwirtschaftlichen Betriebes.
3a. Keine Spezialbereiche landwirtschaftlicher Produktion sind der An-
bau, die Zucht und die Aufzucht von Tieren in einem Umfang, der die 
in Anlage 2 zum Gesetz, im Folgenden „Anlage 2” genannt, bestimmten 
Größen nicht überschreitet.
4. Wann immer im Gesetz von einem landwirtschaftlichen Betrieb die 
Rede ist, bedeutet dies einen landwirtschaftlichen Betrieb im Sinne des 
Gesetzes über die Agrarsteuer.
5. (aufgehoben)
6. (tritt am 01.01.2016 in Kraft)

Unbeschränkte Steuerpflicht Art. 3 
1. Natürliche Personen, die in der Republik Polen ihren Wohnsitz haben, sind 
mit ihren gesamten Einkünften (Einnahmen) steuerpflichtig, unabhängig 
davon, wo sich die Einkunftsquelle befindet (unbeschränkte Steuerpflicht).
1a. Eine natürliche Person hat ihren Wohnsitz in der Republik Polen, 
wenn sie:

1) in der Republik Polen den Mittelpunkt ihrer persönlichen oder 
wirtschaftlichen Interessen hat (Lebensmittelpunkt) oder

2) sich in der Republik Polen mehr als 183 Tage im Veranlagungszeit-
raum aufhält.

2. (aufgehoben)
2a. Natürliche Personen, die in der Republik Polen keinen Wohnsitz haben, 
sind nur mit den in der Republik Polen erzielten Einkünften (Einnahmen) 
steuerpflichtig (beschränkte Steuerpflicht).
2b. Als in der Republik Polen erzielte Einkünfte (Einnahmen) gelten 
insbesondere diejenigen aus:
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4–5a
1) pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego 
stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

2) działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

3) działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej;

4) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, 
w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

3. Od podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze źródeł przychodów 
położonych za granicą wolni są członkowie personelu przedstawicielstw 
dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz inne osoby korzystające 
z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na pod-
stawie umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych, 
jak również członkowie ich rodzin pozostający z nimi we wspólnocie 
domowej, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego pobytu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Art. 4 (uchylony)
 Art. 4a Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania 

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów 
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest 
Rzeczpospolita Polska.

 Art. 5 Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
Za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy uważa 
się również znajdującą się poza morzem terytorialnym wyłączną strefę 
ekonomiczną, w której Rzeczpospolita Polska na podstawie prawa we-
wnętrznego i zgodnie z prawem międzynarodowym wykonuje prawa 
odnoszące się do badania i eksploatacji dna morskiego i jego podglebia 
oraz ich zasobów naturalnych.

 Art. 5a Słowniczek 
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) inwestycjach – oznacza to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, 
poz. 1223, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”;

2) składnikach majątkowych – oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy 
o rachunkowości pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związa-
ne z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie 
zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której mowa w art. 22g ust. 3;

3) przedsiębiorstwie – oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu prze-
pisów Kodeksu cywilnego;
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4–5a
1) einer in der Republik Polen aufgrund eines Dienst- oder Arbeitsver-

hältnisses, in Heimarbeit oder aufgrund eines genossenschaftlichen 
Arbeitsverhältnisses ausgeübten Tätigkeit, unabhängig vom Ort der 
Auszahlung der Vergütung;

2) einer in der Republik Polen selbstständig ausgeübten Tätigkeit, un-
abhängig vom Ort der Auszahlung der Vergütung;

3) einer in der Republik Polen ausgeübten Gewerbetätigkeit;
4) einer in der Republik Polen gelegenen Immobilie sowie deren Verkauf.

3. Von der Einkommensteuer auf Einkünfte aus im Ausland gelegenen 
Einkunftsquellen befreit sind Mitglieder des Personals diplomatischer 
Vertretungen und konsularischer Behörden sowie andere Personen, die 
aufgrund von Abkommen oder in Übereinstimmung mit allgemein aner-
kannten internationalen Gepflogenheiten diplomatische oder konsularische 
Vorrechte und Immunitäten genießen, sowie die mit ihnen in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Familienmitglieder, wenn sie keine polnischen 
Staatsbürger sind und sich nicht ständig in der Republik Polen aufhalten.

(aufgehoben) Art. 4
Doppelbesteuerungsabkommen Art. 4a 
Art. 3 Abs. 1, 1a, 2a und 2b gelten unter Berücksichtigung der von der 
Republik Polen abgeschlossenen Abkommen zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung.

Gebiet der Republik Polen Art. 5 
Als Gebiet der Republik Polen im Sinne des Gesetzes gilt auch die außerhalb 
der Hoheitsgewässer gelegene Wirtschaftszone, in der die Republik Polen 
nach innerstaatlichem Recht und in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht 
Rechte hinsichtlich der Erforschung und Ausbeutung des Meeresbodens, 
des Untergrundes und der natürlichen Ressourcen wahrnimmt.

Begriffsbestimmungen Art. 5a 
Im Sinne der folgenden Vorschriften gilt/gelten als:

1) Investitionen – Anlagen im Bau im Sinne des Rechnungslegungs-
gesetzes vom 29.09.1994 (Dz.U. aus 2009 Nr. 152, Pos. 1223 m.Ä.), 
im Folgenden „Rechnungslegungsgesetz” genannt;

2) Wirtschaftsgüter – Aktiva im Sinne des Rechnungslegungsgeset-
zes, vermindert um übernommene Schulden, die funktionell mit 
der vom Veräußerer ausgeübten Gewerbetätigkeit verbunden sind, 
soweit diese Schulden nicht unter den in Art. 22g Abs. 3 genannten 
Anschaffungskosten berücksichtigt wurden;

3) Betrieb – ein Betrieb im Sinne des Zivilgesetzbuches;
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5a
4) zorganizowanej części przedsiębiorstwa – oznacza to organizacyjnie 

i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół 
składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, 
przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który 
zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie 
realizujące te zadania;

5) Ordynacji podatkowej – oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
– Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.);

6) działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej 
– oznacza to działalność zarobkową:
a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin 

ze złóż,
c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerial-

nych i prawnych – prowadzoną we własnym imieniu bez względu 
na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane 
przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wy-
mienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9;

7) ustawie o rehabilitacji zawodowej – rozumie się przez to ustawę z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, 
Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707);

8) urzędzie skarbowym – oznacza to urząd skarbowy, przy pomocy którego 
odpowiednio właściwy dla podatnika lub płatnika naczelnik urzędu 
skarbowego wykonuje swoje zadania;

9) (uchylony)
10) (uchylony)
11) papierach wartościowych – oznacza to papiery wartościowe, o których 

mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instru-
mentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. 
Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391);

12) dyskoncie – oznacza to różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu 
papieru wartościowego przez emitenta a wydatkami poniesionymi 
na nabycie papieru wartościowego na rynku pierwotnym lub wtórnym, 
a w przypadku nabycia papieru wartościowego w drodze spadku lub 
darowizny – różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu a wydatkami 
poniesionymi przez spadkodawcę lub darczyńcę na nabycie tego papieru 
wartościowego;

13) pochodnych instrumentach finansowych – oznacza to instrumenty 
finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów 
uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów 
rynku pieniężnego;
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4) Teilbetrieb – eine organisatorisch und finanziell im bestehenden 

Betrieb abgesonderte Gruppe materieller und immaterieller Güter, 
einschließlich Verbindlichkeiten, die zur Verwirklichung bestimmter 
wirtschaftlicher Aufgaben dienen, wobei diese zugleich auch ein 
unabhängiger, diese Aufgaben selbstständig ausführender Betrieb 
sein könnte;

5) Abgabenordnung – Gesetz – Abgabenordnung vom 29.08.1997 (Dz.U. 
aus 2005 Nr. 8, Pos. 60 m.Ä.);

6) Gewerbetätigkeit oder außerlandwirtschaftliche Gewerbetätigkeit 
– folgende Erwerbstätigkeiten:
a) Produktions-, Bau-, Handels- und Dienstleistungstätigkeit,
b) Prospektion, Exploration und Gewinnung von Rohstoffen aus 

Lagerstätten,
c) Nutzung von Sachen und immateriellen Wirtschaftsgütern, wobei 

diese Tätigkeit organisiert und kontinuierlich im eigenen Namen, 
unabhängig von deren Ergebnis, ausgeübt wird und die Einkünfte 
aus dieser Tätigkeit nicht den anderen in Art. 10 Abs. 1 Pkt. 1, 2 
und 4 bis 9 genannten Einkunftsquellen zugerechnet werden;

7) Gesetz über die berufliche Rehabilitation – Gesetz vom 27.08.1997 
über die berufliche und soziale Rehabilitation und die Beschäftigung 
behinderter Personen (Dz.U. aus 2011 Nr. 127, Pos. 721, Nr. 171, 
Pos. 1016, Nr. 209, Pos. 1243 und 1244 sowie Nr. 291, Pos. 1707);

8) Finanzamt – das für den Steuerpflichtigen bzw. den Steuerzahler 
zuständige Finanzamt;

9) (aufgehoben)
10) (aufgehoben)
11) Wertpapiere – Wertpapiere, von denen in Art. 3 Pkt. 1 des Gesetzes 

vom 29.07.2005 über den Handel mit Finanzinstrumenten (Dz.U. aus 
2010 Nr. 211, Pos. 1384 sowie aus 2011 Nr. 106, Pos. 622, Nr. 131, 
Pos. 763 und Nr. 234, Pos. 1391) die Rede ist;

12) Diskont – eine Differenz zwischen dem aus dem Rückkauf des Wert-
papiers durch den Emittenten erzielten Betrag und den Aufwendungen 
für den Erwerb des Wertpapiers auf dem Primär- oder Sekundärmarkt; 
beim Erwerb des Wertpapiers durch Erbschaft oder Schenkung – eine 
Differenz zwischen dem aus dem Rückkauf erzielten Betrag und den 
durch den Erblasser oder Schenker getragenen Aufwendungen für 
den Erwerb des Wertpapiers;

13) Derivate – Finanzinstrumente, von denen in Art. 2 Abs. 1 Pkt. 2 des 
Gesetzes vom 29.07.2005 über den Handel mit Finanzinstrumenten 
die Rede ist, ausgenommen Anteile an Institutionen für gemeinsame 
Anlagen und Geldmarktinstrumente;
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14) funduszach kapitałowych – oznacza to fundusze inwestycyjne oraz 

fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach 
inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działa-
jące na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, 
z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach 
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

15) ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym – oznacza to ustawę 
z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, 
poz. 930, z późn. zm.);

16) ustawie o działalności pożytku publicznego – oznacza to ustawę z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.);

17) ustawie o podatku od towarów i usług – oznacza to ustawę z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, 
poz. 1054);

18) ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym – oznacza to ustawę 
z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z 2010 r. Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. 
Nr 232, poz. 1378);

19) (uchylony)
19a) samochodzie osobowym – oznacza to pojazd samochodowy w rozu-

mieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu 
nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:
a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który od-

dzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą 
lub trwałą przegrodą:

 –  klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do 
podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

 – z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym 

rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków 
jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z prze-
pisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem 
specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odręb-
nych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

 – agregat elektryczny/spawalniczy,
 – do prac wiertniczych,
 – koparka, koparko-spycharka,
 – ładowarka,
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14) Kapitalfonds – Investmentfonds oder ausländische Fonds, die in den 

Vorschriften über die Investmentfonds genannt sind, sowie Kapi-
talversicherungsfonds nach den Vorschriften des Gesetzes über die 
Versicherungstätigkeit; ausgenommen davon sind die Altersrenten-
fonds/Fonds der betrieblichen Altersversorgung, von denen in den 
Vorschriften über die Errichtung und Tätigkeit von Altersrentenfonds 
die Rede ist;

15) Gesetz über die pauschalierte Einkommensteuer – Gesetz vom 
20.11.1998 über die pauschalierte Einkommensteuer auf einige 
Einkünfte natürlicher Personen (Dz.U. Nr. 144, Pos. 930 m.Ä.);

16) Gesetz über die gemeinnützige Tätigkeit – Gesetz vom 24.04.2003 
über die gemeinnützige Tätigkeit und das Volontariat (Dz.U. aus 
2010 Nr. 234, Pos. 1536 m.Ä.);

17) Umsatzsteuergesetz – Umsatzsteuergesetz vom 11.03.2004 (Dz.U. 
aus 2011 Nr. 177, Pos. 1054);

18) Gesetz über die öffentlich-private Partnerschaft – Gesetz vom 
19.12.2008 über die öffentlich-private Partnerschaft (Dz.U. aus 2009 
Nr. 19, Pos. 100, aus 2010 Nr. 106, Pos. 675 und aus 2011 Nr. 232, 
Pos. 1378);

19) (aufgehoben)
19a) Personenkraftwagen – ein Fahrzeug im Sinne des Straßenverkehrs-

gesetzes mit zulässigem Gesamtgewicht bis zu 3,5 Tonnen, das seiner 
Bauart nach für die Beförderung von bis zu 9 Personen zusammen 
mit dem Fahrer verwendet wird, mit Ausnahme von:
a) Fahrzeugen mit einer Sitzreihe, die von der Ladefläche mit einer 

Wand oder einem festen Trennelement abgetrennt ist, die:
 –  gemäß den Vorschriften des Straßenverkehrsgesetzes der Unter-

klasse Mehrzweckfahrzeuge, Van zugeordnet werden, bzw.
 – einen offenen Teil für die Frachtbeförderung haben,
b) Fahrzeugen, die ein Fahrerhaus mit einer Sitzreihe und einen für 

die Beförderung von Ladungen geeigneten Aufbau haben, die ihrer 
Bauart nach als getrennte Bestandteile des Fahrzeugs gelten,

c) Spezialfahrzeugen, wenn ein solcher Zweck laut den gemäß dem 
Straßenverkehrsgesetz ausgestellten Fahrzeugpapieren vorliegt 
und die in separaten Vorschriften enthaltenen Bedingungen erfüllt 
werden, die für folgende Zwecke bestimmt werden:

 – Elektro-/Schweißanlagen,
 – für Bohrarbeiten,
 – Bagger, Planierbagger,
 – Lader,
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 – podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
 – żuraw samochodowy,
d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych 

na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług;
20) małym podatniku – oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu 

ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie 
przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych 
kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia 
kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy 
października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 
1000 zł;

21) certyfikacie rezydencji – oznacza to zaświadczenie o miejscu zamiesz-
kania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ 
administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika;

22) zagranicznym zakładzie – oznacza to:
a) stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający miejsce zamieszkania 

na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częścio-
wo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności 
oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce 
wydobywania bogactw naturalnych,

b) plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na teryto-
rium jednego państwa przez podmiot mający miejsce zamieszkania 
na terytorium innego państwa,

c) osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego miejsce 
zamieszkania na terytorium jednego państwa działa na terytorium 
innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania 
w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje

 – chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której 
stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej;

23) ustawie o emeryturach kapitałowych – oznacza to ustawę z dnia 21 li-
stopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. Nr 228, poz. 1507, 
z 2010 r. Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 75, 
poz. 398);

24) PKWiU – oznacza to Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wpro-
wadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 
2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 
(Dz.U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, 
poz. 256 i Nr 222, poz. 1753);

25) oznaczeniu „ex” – oznacza to, że zakres wymienionych wyrobów lub 
usług jest węższy niż określony w podanym grupowaniu PKWiU;
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 – Hebefahrzeuge für Wartungs- und Montagearbeiten,
 – Kranfahrzeuge,
d) Fahrzeugen, die in den nach Art. 86a Abs. 16 des Umsatzsteuer-

gesetzes erlassenen Vorschriften bestimmt wurden;
20) kleiner Steuerpflichtiger – ein Steuerpflichtiger, bei dem der Wert 

der Umsatzerlöse (einschließlich der Umsatzsteuer) im vorherigen 
Veranlagungszeitraum einen in PLN ausgedrückten Betrag, der 
dem Gegenwert von EUR 1 200 000 entspricht, nicht überschritten 
hat; in EUR ausgedrückte Beträge sind nach dem EUR-Mittelkurs 
der Polnischen Nationalbank vom ersten Werktag des Oktobers des 
vorherigen Veranlagungszeitraums umzurechnen und auf PLN 1 000 
zu runden;

21) Ansässigkeitsbescheinigung – eine Bescheinigung über den steu-
erlichen Wohnsitz des Steuerpflichtigen, die von der zuständigen 
Finanzverwaltung desjenigen Staates ausgestellt wird, in dem der 
Steuerpflichtige seinen Wohnsitz hat;

22) ausländische Betriebsstätte – steht für:
a) eine feste Geschäftseinrichtung, über die der Rechtsträger mit dem 

Wohnsitz in einem Staat ganz oder teilweise die Tätigkeit in einem 
anderen Staat ausübt, insbesondere Niederlassung, Vertretung, 
Geschäftsstelle, Fabrikationsstätte, Werkstätte oder Stätte der 
Ausbeutung natürlicher Ressourcen,

b) Baustelle, Bau, Montage oder Installation, die in einem Staat von 
einem Rechtsträger mit dem Wohnsitz in einem anderen Staat 
geführt werden,

c) eine Person, die im Namen und zugunsten eines Rechtsträgers mit 
dem Wohnsitz in einem Staat in einem anderen Staat handelt, wenn 
diese Person eine Vollmacht zum Abschluss von Verträgen im Na-
men dieses Rechtsträgers hat und von dieser Vollmacht tatsächlich 
Gebrauch macht

 – es sei denn, ein von der Republik Polen abgeschlossenes Doppel-
besteuerungsabkommen besagt ein anderes;

23) Gesetz über die Kapitalaltersrenten – Gesetz vom 21.11.2008 über 
die Kapitalaltersrenten (Dz.U. Nr. 228, Pos. 1507, aus 2010 Nr. 254, 
Pos. 1700 und Nr. 257, Pos. 1726 sowie aus 2011 Nr. 75, Pos. 398);

24) PKWiU – steht für „Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług” (Polnische 
Klassifikation der Erzeugnisse und Dienstleistungen), eingeführt 
durch Verordnung des Ministerrates vom 29.10.2008 über die Polni-
sche Klassifikation der Erzeugnisse und Dienstleistungen (PKWiU) 
(Dz.U. Nr. 207, Pos. 1293 und Nr. 220, Pos. 1435 sowie aus 2009 
Nr. 33, Pos. 256 und Nr. 222, Pos. 1753);

25) Bezeichnung „ex” – der Umfang der genannten Erzeugnisse bzw. 
Dienstleistungen ist enger als jener in der Einteilung der PKWiU;
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26) spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę niebędącą podat-

nikiem podatku dochodowego;
27) rachunku zbiorczym – oznacza to rachunek zbiorczy w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
28) spółce – oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od 

osób prawnych:
a) spółkę kapitałową, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie 

rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 
2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz. WE L 
294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),

b) spółkę kapitałową w organizacji,
c) spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na tery-

torium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd 

w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego 
tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega 
w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez 
względu na miejsce ich osiągania;

29) udziale (akcji) – oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika 
w spółce, o której mowa w pkt 28 lit. c i d;

30) kapitale zakładowym – oznacza to również kapitał podstawowy spółki, 
o której mowa w pkt 28 lit. c i d;

31) udziale w zyskach osób prawnych – oznacza to również udział w zyskach 
spółek, o których mowa w pkt 28 lit. c i d;

32) objęciu udziału (akcji) – oznacza to również uzyskanie przez wspólnika 
spółki, o której mowa w pkt 28 lit. c i d, ogółu praw i obowiązków 
wspólnika w tej spółce;

33) wspólniku – oznacza to również akcjonariusza;
34) komercjalizowanej własności intelektualnej – oznacza to:

a) patent, dodatkowe prawo ochronne na wynalazek, prawo ochronne 
na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub pra-
wo z rejestracji topografii układu scalonego oraz prawo do uzyskania 
powyższych praw lub prawo z pierwszeństwa – określone w ustawie 
z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1410),

b) autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego,
c) równowartość udokumentowanej wiedzy (informacji) nadającej 

się do wykorzystania w działalności przemysłowej, naukowej lub 
handlowej (know-how),
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26) Gesellschaft, die keine juristische Person ist – eine nicht körper-

schaftsteuerpflichtige Gesellschaft;
27) Sammelkonto – ein Sammelkonto im Sinne des Gesetzes vom 

29.07.2005 über den Handel mit Finanzinstrumenten;
28) Gesellschaft – eine körperschaftsteuerpflichtige Gesellschaft:

a) Kapitalgesellschaft, davon auch eine Gesellschaft, die aufgrund der 
Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 08.10.2001 über 
das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) (ABl. L 294 vom 
10.11.2001, S. 1, m.Ä.; ABl. Polnische Sonderausgabe, Kapitel 6, 
B. 4, S. 251) gegründet wurde,

b) Kapitalgesellschaft in Gründung,
c) Kommanditgesellschaft auf Aktien mit Sitz oder Geschäftsleitung 

in der Republik Polen,
d) Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit mit Sitz oder Geschäfts-

leitung in einem anderen Staat, wenn sie gemäß dem Steuerrecht 
dieses Staates als eine juristische Person betrachtet wird und ihre 
gesamten Einkünfte in diesem Staat besteuert werden – unabhängig 
davon, wo sie erzielt wurden;

29) Anteile (Aktien) – steht auch für die Gesamtheit der Rechte und 
Pflichten des Gesellschafters in der Gesellschaft, von der unter Pkt. 28 
Buchst. c) und d) die Rede ist;

30) Stammkapital/Grundkapital – steht auch für das gezeichnete Kapital 
der Gesellschaft, von der unter Pkt. 28 Buchst. c) und d) die Rede ist;

31) Beteiligung am Gewinn juristischer Personen – steht auch für die 
Beteiligung am Gewinn der Gesellschaften, von denen unter Pkt. 28 
Buchst. c) und d) die Rede ist;

32) Übernahme eines Anteils (einer Aktie) – steht auch für die Erlangung 
der Gesamtheit der Rechte und Pflichten des Gesellschafters der 
unter Pkt. 28 Buchst. c) und d) genannten Gesellschaft durch den 
Gesellschafter dieser Gesellschaft;

33) Gesellschafter – steht auch für einen Aktionär;
34) kommerzialisiertes geistiges Eigentum – steht für:

a) Patent, zusätzliches Schutzrecht für eine Erfindung, Schutzrecht 
für ein Gebrauchsmuster, Recht an einem registrierten industriellen 
Muster oder Recht an einer registrierten Topographie integrierter 
Schaltkreise und Recht auf Erlangung dieser Rechte oder Vorzugs-
recht – gemäß dem Gesetz vom 30.06.2000 über das gewerbliche 
Eigentum (Dz.U. aus 2013, Pos 1410),

b) Urhebervermögensrechte an einem Computerprogramm,
c) Gegenwert dokumentierten Wissens (dokumentierter Informati-

on), das (die) zur Nutzung für die Industrie-, Wissenschafts- und 
Handelstätigkeit geeignet ist (Know-how),


