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Wstęp

Nasze kolejne wydanie tłumaczeń polskich ustaw na  język niemiecki 
obejmuje aktualizację tłumaczenia ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ze stanem 
prawnym na dzień 1 kwietnia 2015 roku. Publikacja ta stanowi kontynu-
ację serii tłumaczeń polskich ustaw na język niemiecki, którą specjaliści 
Rödl & Partner zapoczątkowali w 2004 roku, jak i jest ona efektem ponad 
20 letniego doświadczenia Rödl & Partner w Polsce w doradztwie na rzecz 
klientów z niemieckiego obszaru językowego.
Z dniem 1 stycznia 2015 r. wprowadzono do ustaw o podatkach docho-
dowych całkowicie nowe przepisy dotyczące opodatkowania dochodów 
zagranicznych spółek kontrolowanych. Zmiany o fundamentalnym znaczeniu 
dotyczą zasad określania przychodów i kosztów przy świadczeniach nie-
pieniężnych oraz niedostatecznej kapitalizacji, w szczególności możliwości 
stosowania alternatywnej metody liczenia odsetek niestanowiących kosztów 
uzyskania przychodów. Uzupełniono ponadto regulacje dotyczące m.in. cen 
transferowych i dokumentacji podatkowej, niepodzielonego zysku przy 
przekształceniu spółki kapitałowej w osobową, wymiany udziałów, momentu 
powstania przychodu czy też certyfikatów rezydencji.
W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych rozszerzono katalog 
zwolnień z podatku. Do istotnych w praktyce zmian należy zaliczyć również 
uregulowanie zasad ustalania wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu 
wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych.
Przygotowywane przez nas aktualizacje tłumaczeń najważniejszych polskich 
ustaw podatkowych umożliwiają inwestorom zagranicznym monitorowanie 
zmian legislacyjnych i skutków z nich wynikających, a tym samym podej-
mowanie racjonalnych decyzji związanych z ich działalnością gospodarczą 
w Polsce.
Życzymy przyjemnej lektury!
dr hab. dr Marcin Jamroży
Warszawa, marzec 2015
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Einleitung

Unsere nächste Ausgabe der deutschen Übersetzung der polnischen 
Gesetze umfasst die Aktualisierung der Übersetzung des polnischen Kör-
perschaftsteuergesetzes und des polnischen Einkommensteuergesetzes, 
Rechtsstand: 01.04.2015. Diese Publikation ist die Fortsetzung der Serie 
von Übersetzungen polnischer Gesetze in die deutsche Sprache, mit welcher 
die Spezialisten von Rödl & Partner im Jahr 2004 begonnen haben. Sie ist 
ebenfalls das Ergebnis der über 20-jährigen Erfahrung von Rödl & Partner 
in der Beratung deutschsprachiger Mandaten.
Zum 01.01.2015 wurden ganz neue Vorschriften über die Besteuerung 
der Einkünfte von beherrschten ausländischen Gesellschaften in das Ein-
kommen- und Körperschaftsteuergesetz aufgenommen. Die Änderungen 
von fundamentaler Bedeutung betreffen die Ermittlung der Einnahmen 
und Ausgaben bei Sachleistungen sowie die Unterkapitalisierung – ins-
besondere die Möglichkeit, eine alternative Methode zur Berechnung 
von steuerlich nicht abzugsfähigen Zinsen anzuwenden. Darüber hinaus 
wurden u.a. die Regelungen über die Verrechnungspreise und die Verrech-
nungspreisdokumentation, den thesaurierten Gewinn bei der Umwandlung 
einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft, den Austausch von 
Anteilen, den Zeitpunkt der Entstehung von Einnahmen und die Ansäs-
sigkeitsbescheinigungen ergänzt.
Im Einkommensteuergesetz wurde der Katalog der Steuerbefreiungen 
erweitert. Zu den in der Praxis wichtigen Änderungen gehören auch die 
Grundsätze der Wertermittlung einer unentgeltlichen Leistung bei der 
Nutzung von Dienstwagen für Privatzwecke.
Die von uns erstellte Aktualisierung der Übersetzung der wichtigsten po-
lnischen Steuergesetze wird es den ausländischen Investoren ermöglichen, 
die Gesetzesänderungen und deren Konsequenzen zu verfolgen und somit 
rationale Entscheidungen bezüglich ihrer Gewerbetätigkeit in Polen zu 
treffen.
Wir wünschen eine angenehme Lektüre!
Dr. habil. Dr. Marcin Jamroży
Warschau, März 2015


