
A
abändern zmieniaæ, dokonywaæ zmian,

modyfikowaæ; die Bedingungen ~
zmieni(a)æ warunki

Abänderung f zmiana, wprowadzenie
zmiany, modyfikacja

Abbau m 1. redukcja; 2. zniesienie; 3. wy-
dobycie; 4. demonta¿; ~ des Preises ob-
ni¿ka cen; ~ von Auslandsanlagen re-
dukcja inwestycji zagranicznych; ~ von
Steuern obni¿enie podatków; ~ von
Verlusten zmniejszenie strat; ~ von
Zöllen obni¿ka ce³, zniesienie ce³

abbestellen odwo³aæ, anulowaæ, cofn¹æ
zamówienie

abbuchen wyksiêgowaæ, odpisaæ z konta;
einen Betrag ~ wyksiêgowaæ kwotê;
vom Konto ~ odpisywaæ z konta; die
Summe vom Konto ~ odpisaæ sumê
z konta

Abbuchung f obci¹¿enie konta, odpis
z konta

Abbuchungsauftrag m bankowe polece-
nie przelewu

Abbuchungsverfahren n procedura ob-
ci¹¿ania konta

abdecken 1. sp³aciæ (d³ug); den Verlust ~
pokrywaæ stratê; einen Kredit ~ sp³aciæ
kredyt; 2. wyrównaæ (nale¿noœci)

Abdeckung f 1. sp³ata (nale¿noœci); 2. po-
krycie (kredytów); ~ der Kredite za-
bezpieczanie kredytów; ~ des Darle-
hens zabezpieczenie po¿yczki

Aberdepot n depozyt papierów wartoœ-
ciowych w banku

Abfall m brak, odpadek
abfassen sformu³owaæ, zredagowaæ, spo-

rz¹dziæ; einen Bericht ~ sporz¹dziæ
sprawozdanie; einen Vertrag ~ spo-
rz¹dziæ kontrakt

Abfassung f 1. sformu³owanie, zredago-
wanie; ~ eines Berichtes sporz¹dzenie
sprawozdania; 2. ujêcie, schwytanie

Abfertigung f 1. wysy³ka, ekspedycja;
2. za³atwienie; ~ von Kunden obs³uga
klientów

Abfertigungsschein m œwiadectwo od-
prawy, œwiadectwo odprawy celnej

abfinden sp³aciæ, zaspokoiæ, wyrównaæ
stratê; Aktionäre ~ 1. sp³aciæ udzia-
³owców; 2. wykupiæ akcjonariuszy

Abfindung f odprawa, odszkodowanie;
~ in Geld odszkodowanie w gotówce;
Höhe f der ~ wysokoœæ odszkodowa-
nia; eine ~ anbieten zaproponowaæ
odszkodowanie, zaproponowaæ odpra-
wê; eine ~ erhalten otrzymaæ odszko-
dowanie, otrzymaæ odprawê; eine ~
vereinbaren uzgodniæ wysokoœæ od-
szkodowania

Abfindungsbetrag m kwota odprawy pie-
niê¿nej; ~ auszahlen wyp³acaæ kwotê
rekompensaty

Abfindungssumme f kwota odszkodo-
wania

Abfindungsvertrag m umowa z wierzy-
cielami w sprawie sp³aty d³ugu

abflauen spadaæ, obni¿aæ siê; die Preise
flauen ab ceny spadaj¹

Abflauen n spadek, obni¿anie siê; ~ der
Kurse spadek kursów; ~ des Marktes
os³abienie koniunktury na rynku

abfließen odp³ywaæ, uciekaæ; das Kapital
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fließt ins Ausland ab kapita³ odp³ywa
za granicê

Abfluss m odp³yw; ~ der Geldmittel od-
p³yw œrodków pieniê¿nych

abführen 1. odprowadziæ; Abgaben ~ od-
prowadzaæ nale¿noœci bud¿etowe; ei-
nen Betrag ~ uiœciæ sumê, odprowadziæ
sumê; Gewinne ~ odprowadzaæ zyski;
Steuern an das Finanzamt ~ odpro-
wadziæ podatki do urzêdu skarbowego;
2. wys³aæ; Schulden ~ sp³aciæ d³ug;
3. uiœciæ, sp³aciæ

Abführung f 1. uiszczenie, zap³ata; 2. od-
prowadzenie; ~ von Beträgen odpro-
wadzenie sk³adek; ~ von Steuern od-
prowadzenie podatków

Abgabe f 1. op³ata, podatek; Erlassen n

von ~n zwolnienie z podatków; 2. z³o-
¿enie, oddanie; ~ der Erklärung z³o-
¿enie oœwiadczenia; ~ einer Steuerer-
klärung z³o¿enie deklaracji podatko-
wej; 3. sprzeda¿

Abgabefrist f termin uiszczenia p³atnoœci
bud¿etowej

Abgabekurs m kurs emisyjny
Abgaben fpl œwiadczenia na rzecz pañst-

wa, op³aty; ~ bei der Einfuhr op³aty
importowe

abgaben 1. dost¹piæ, sprzedaæ; Aktien ~
sprzedawaæ akcje; die Ware billig ~
sprzedaæ towar tanio; 2. dostarczaæ, do-
rêczaæ

angabenbehördliche Prüfungen fpl kon-
trola skarbowa

Abgabenmessung f wymiar op³at i podat-
ków

Abgabenerhebung f pobór op³at i po-
datków

Abgabenerhöhung f podwy¿szenie op³at
i podatków

Abgabenerklärung f zeznanie podatko-
we; nachträgliche ~ dodatkowe zezna-
nie podatkowe

abgabenfrei 1. wolny od podatku; ~er Be-
trag kwota wolna od podatku; ~e Sum-
me suma wolna od opodatkowania; ~e

Transaktion transakcja nieopodatko-
wana; 2. wolny od c³a

Abgabenordnung f ordynacja podatkowa
abgabenpflichtig podlegaj¹cy opodatko-

waniu i op³atom; ~er Betrag kwota
opodatkowana; ~e Transaktion trans-
akcja opodatkowana

Abgabenrückstand m zaleg³oœæ podatko-
wa

Abgabensystem n system podatkowy
Abgabepflicht f obowi¹zek p³acenia po-

datku
Abgabepreis m 1. cena zbytu; 2. kurs emi-

syjny
Abgabesatz m stopa, stawka podatkowa
Abgang m zbycie, rozchód; ~ von Anla-

gegegenständen zbycie sk³adników
rzeczowego maj¹tku trwa³ego

Abgeber m sprzedawca, oferent
abgegrentzte Zinsen und Mieten zaracho-

wane odsetki i czynsze
abgehen 1. odje¿d¿aæ, odchodziæ, odp³y-

waæ; 2. sprzedawaæ siê, mieæ zbyt; gut ~
sprzedawaæ siê dobrze; schwer ~ sprze-
dawaæ siê Ÿle (z trudnoœci¹)

Abgeld n disa¿io
abgelten sp³aciæ, odp³aciæ; die Aufwen-

dungen ~ pokryæ wydatki; Kosten ~
pokryæ koszty; eine Schuld ~ sp³acaæ
d³ug

Abgeltung f 1. sp³ata, zap³ata; ~ der Kos-
ten pokrycie kosztów; 2. odszkodowa-
nie; ~ von Ansprüchen zaspokojenie
roszczeñ

abgerechnet z potr¹ceniem; die Unkos-
ten ~ z potr¹ceniem kosztów

abgezinst zdyskontowany; ~es Wertpa-
pier zdyskontowany papier wartoœcio-
wy

Abgleich m uzgodnienie, wyrównanie;
~ der Bilanzsummen uzgodnienie sum
bilansowych; ~ des Bilanzergebnisses
mit GuV uzgodnienie wyniku bilanso-
wego z rachunkiem zysków i strat

abgleichen zbilansowaæ, wyrównaæ; Sal-
den ~ wyrównaæ salda
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Abgleiten n spadek; ~ der Kurse spadek
kursów

abheben podj¹æ; vom Bankkonto ~
wyp³acaæ z konta bankowego; die Divi-
dende ~ podj¹æ dywidendê; Geld von
der Bank ~ podj¹æ pieni¹dze z banku

Abhebung f pobranie, wyp³acenie; ~ vom
Bankkonto pobranie z konta bankowe-
go

Abholtermin m termin odbioru (trans-

portu)
Abklingen n os³abienie, recesja
Abkommen n umowa, porozumienie, ugo-

da, uk³ad
Abladestelle f 1. rynek zbytu; 2. miejsce

roz³adunku
ablagern sk³adowaæ, magazynowaæ
Ablass m rabat, zni¿ka
ablassen obni¿aæ; den Preis ~ obni¿aæ

cenê
Ablauf m 1. up³yw, wygaœniêcie; ~ einer

Frist up³yw terminu; ~ eines Vertrages
wygaœniêcie umowy; nach ~ po up³y-
wie; 2. przebieg, kolejnoœæ

ablaufen up³ywaæ, wygasaæ
Ablauffrist f termin up³ywu wa¿noœci,

data wygaœniêcia, zapad³oœæ, data za-
pad³oœci

ablegen 1. sk³adaæ, odk³adaæ; 2. z³o¿yæ,
przed³o¿yæ; Rechnung ~ zdawaæ rachu-
nek

ablehnen 1. odrzuciæ, odmówiæ; ein An-
gebot ~ odrzuciæ ofertê; einen Auftrag
~ nie przyj¹æ zamówienia (zlecenia);
den Vertragsabschluss ~ odmówiæ
podpisania umowy; 2. wy³¹czyæ

ablehnend odmowny, odmownie
Ablehnung f odrzucenie, nieprzyjêcie,

zaprzeczenie; ~ des Auftrages nieprzy-
jêcie zlecenia; ~ eines Antrags odrzu-
cenie wniosku

Ablehnungsbescheid m decyzja o odrzu-
ceniu

Ablehnungsfall m odmowa; im ~ w razie
odmowy

Ablieferer m dostawca

Ablieferungsfrist f termin dostawy
Ablieferungsnachweis m dowód dostawy
ablösbar podlegaj¹cy umorzeniu
ablösen sp³aciæ, umorzyæ; das Kapital ~

wycofaæ kapita³; Effekten ~ wykupiæ
papiery wartoœciowe; eine Anleihe ~
sp³aciæ po¿yczkê; eine Hypothek ~
sp³aciæ hipotekê; Schulden ~ sp³acaæ
d³ugi

Ablösung f sp³ata, umorzenia; ~ einer
Schuld sp³ata d³ugu; ~ von Krediten
sp³ata kredytów

Ablösungsanleihe f po¿yczka amortyza-
cyjna

Ablösungsfinanzierung f finansowanie
przez akcje i obligacje

Ablösungsrecht n prawo przejêcia d³ugu
Ablösungsumme f suma wykupu
abmachen zawrzeæ, uzgodniæ, za³atwiæ;

einen Preis ~ uzgodniæ
Abmachung f umowa, ugoda, dojœcie do

porozumienia; bindende ~ umowa
wi¹¿¹ca; eine ~ nicht einhalten nie do-
trzymaæ umowy

Abnahme f 1. odbiór, przejêcie, zbycie;
2. usuniêcie; 3. spadek, zmniejszenie
(siê)

Abnahmeschein m pokwitowanie
Abnahmeverweigerung f odmowa przy-

jêcia
abnehmen 1. odbieraæ, przyjmowaæ, ak-

ceptowaæ; 2. maleæ, zmniejszaæ siê;
jmdm. die Verantwortung ~ zwalniaæ
kogoœ z odpowiedzialnoœci

Abnehmer m odbiorca, kupuj¹cy; ständi-
ger ~ sta³y odbiorca

abrechnen 1. odliczaæ, potr¹caæ; die
Staatsabgaben ~ obliczaæ nale¿noœci
na rzecz bud¿etu pañstwa; 2. rozliczaæ
(siê); mit jmdm. ~ rozliczaæ siê z kimœ

Abrechnung f 1. odliczanie, potr¹canie;
2. rozliczenie, rozrachunek; ~ des Ver-
lustes rozliczenie straty; auf ~ do roz-
liczenia, na konto, na poczet; monatli-
che ~ rozliczenie miesiêczne; spezifi-
zierte ~ rozliczenie ze specyfikacj¹;

Abgleiten Abrechnung
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~ halten dokonaæ obrachunku; die ~
vornehmen dokonaæ rozliczenia

Abrechnungsblatt n arkusz rozliczeniowy
Abrechnungssaldo m saldo rozliczenio-

we
Abrechnungsjahr n rok obrachunkowy
Abrechnungskammer f izba rozrachun-

kowa
Abrechnungskonto n konto rozrachun-

kowe
abreden umówiæ siê, uzgodniæ coœ, poro-

zumieæ siê
Abruf m 1. odwo³anie, wywo³anie, za-

wezwanie; auf ~ na zlecenie, na ¿¹da-
nie; 2. ¿¹danie; ~ von Geldern ¿¹danie
zwrotu pieniêdzy

Abrufgeschäft n transakcja z dostaw¹ na
¿¹danie

Absage f 1. odmowa, odwo³anie; 2. wy-
rzeczenie siê

Absatz m zbyt, sprzeda¿
Absatzhöhe f wysokoœæ sprzeda¿y, wiel-

koœæ sprzeda¿y
Absatzkosten pl koszty dystrybucji, kosz-

ty sprzeda¿y
Absatzpreis m cena zbytu
Absatzquelle f Ÿród³o zbytu
Absatzschwierigkeiten fpl trudnoœci

w sprzeda¿y
abschaffen pozbyæ siê, znieœæ; eine Be-

stimmung ~ anulowaæ przepis, likwi-
dowaæ przepis; Zölle ~ znieœæ c³a

Abschaffung f zniesienie, likwidacja
abschätzen oszacowaæ, oceniæ
Abschätzung f oszacowanie, ocena, war-

toœciowanie; ~ des Schadens oszaco-
wanie szkody

Abschlag m 1. potr¹cenie, odliczenie; auf
~ akonto, na poczet; auf ~ erhalten otrzy-
maæ akonto; 2. zni¿ka, rabat; ohne ~ bez
rabatu, bez ulgi

Abschlagsdividende f dywidenda zalicz-
kowa

Abschlagsrechnung f zap³ata czêœciowa
Abschlagszahlung f 1. sp³ata ratalna;

2. wp³ata na poczet rachunku

Abschlagsverteilung f podzia³ masy upa-
d³oœciowej

Abschließen n 1. przeksiêgowywanie
sald; ~ auf Gewinn- und Verlustkonto
przeksiêgowywanie sald na konto wy-
nik finansowy; 2. zawieranie; ~ eines
Vertrages zawieranie umowy

abschließen zamkn¹æ, zakoñczyæ, rozli-
czyæ; aktiv ~ zamkn¹æ bilans z zys-
kiem; ein Abkommen ~ zawrzeæ umo-
wê; ein Konto ~ zamykaæ konto; eine
Rechnung ~ zamkn¹æ konto; einen
Vertrag ~ zawrzeæ umowê; Geschäfte
~ dokonaæ transakcji; Verhandlungen
~ zakoñczyæ rokowania; mit Verlust ~
zamkn¹æ bilans ze strat¹, zamkn¹æ bi-
lans z deficytem

Abschluss m 1. zamkniêcie, zakoñczenie,
finalizacja; ~ der Bestandskonten
zamkniêcie kont bilansowych; ~ des
Haushaltsjahres zamkniêcie roku bi-
lansowego; ~ einer Rechnung zam-
kniêcie rachunku; ~ eines Geschäfts
zawarcie transakcji; ~ eines Vertrages
zawarcie umowy; buchhalterischer ~
zamkniêcie rachunkowe; 2. transakcja
gie³dowa; einen vorteilhaften ~ täti-
gen dokonaæ korzystnej transakcji;
3. dzieñ zamkniêcia ksi¹g rachunkowych

Abschlussarbeiten fpl czynnoœci spo-
rz¹dzania sprawozdania finansowego

Abschlussbericht m sprawozdanie koñ-
cowe

Abschlussbilanz f bilans zamkniêcia
Abschlussbuchungssatz m zapis ksiêgo-

wania zamykaj¹cego
Abschlussdatum n data zamkniêcia fi-

nansowego
Abschlussprovision f prowizja od sprze-

da¿y
Abschlussprüfer m rewident sprawozdañ

finansowych
Abschlussstichtag m dzieñ zamkniêcia

okresu obrachunkowego w ksiêgach
Abschlusstabelle f zestawienie obrotów

i sald
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Abschlusstermin m termin zawarcia
umowy, termin zakoñczenia czegoœ

Abschlusszahlung f sp³ata reszty na-
le¿noœci, zap³ata reszty nale¿noœci

Abschlusszeitpunkt m dzieñ zamkniêcia
ksi¹g rachunkowych

abschreiben 1. odpisaæ, spisaæ; vollstän-
dig ~ wyksiêgowaæ bezwartoœciowe ak-
tywa, ca³kowicie odpisaæ; 2. amortyzo-
waæ; Anlagegegenstände ~ dokonywaæ
amortyzacji œrodków trwa³ych; degres-
siv ~ amortyzowaæ degresywnie; linear
~ amortyzowaæ liniowo

Abschreibung f 1. odpis; ~ auf Anlage-
vermögen odpis na amortyzacjê œrod-
ków trwa³ych; ~ der Investitionen od-
pis inwestycji; ~ auf Kapitalanlagen
odpisy amortyzacyjne lokat; 2. amorty-
zacja; ~ auf Finanzanlagen amorty-
zacja finansowego maj¹tku trwa³ego;
~ auf immaterielle Vermögensgegen-
stände amortyzacja wartoœci niemate-
rialnych; ~ auf Sachanlgen amortyzac-
ja œrodków trwa³ych; ~ auf Umlaufver-
mögen amortyzacja maj¹tku obrotowe-
go

Abschreibungsbetrag m kwota amorty-
zacji, suma odpisu

Abschreibungsquote f wartoœæ umorze-
nia

Abschreibungsrate f stopa amortyzacjna
Abschreibungszeitraum m okres amor-

tyzacji
Abschrift f odpis; ~ einer Urkunde odpis

dokumentu; beglaubigte ~ odpis uwie-
rzytelniony; eine ~ beglaubigen uwie-
rzytelniæ kopiê

abschwächen s³abn¹æ (o kursie)
Abschwächung f os³abienie, zmniejsze-

nie (tempa); ~ der Konjunktur os³abie-
nie koniunktury

absetzen 1. zwalniaæ; 2. sprzedawaæ, zby-
waæ; mit Verlust ~ sprzedawaæ ze stra-
t¹; 3. potr¹caæ; Spesen ~ potr¹caæ koszty

Absetzung f 1. zwolnienie z urzêdu;
2. potr¹cenie; ~ auf Sachanlagen amor-

tyzacja œrodków trwa³ych; ~ für Ab-
nutzung odpis na zu¿ycie

absichern zabezpieczyæ (siê); gegen Ri-
siko ~ zabezpieczyæ siê przed ryzykiem

Absicherung f zabezpieczenie; ~ gegen
Inflation zabezpieczenie przed infla-
cj¹

Absinken n spadek; ~ der Kurse spadek
kursów

absinken spadaæ
absprechen 1. odmawiaæ; jmdm. das

Recht ~ odmówiæ komuœ prawa; 2. prze-
dyskutowaæ; einen Preis ~ ustaliæ cenê,
zgodziæ siê na cenê

Abstand m 1. odstêp, rozpiêtoœæ; 2. od-
st¹pienie; 3. zrzeczenie siê, rezygnacja;
~ der Preise rozpiêtoœæ cen

abstehen odst¹piæ, zrzec siê, zrezygno-
waæ; von seinen Forderungen ~ zrezy-
gnowaæ ze swoich roszczeñ

Abstellung f usuniêcie, likwidacja
abstimmen uzgadniaæ; die Kasse ~ skon-

trolowaæ kasê, sprawdziæ gotówkê
w kasie; Konten ~ uzgadniaæ konta;
Salden ~ uzgadniaæ konta

Abstoßen n von Schulden sp³acenie
d³ugu

abstreichen wyksiêgowaæ, odpisaæ (od

sumy), odliczyæ
Abteilung f wydzia³, oddzia³, sekcja,

dzia³; ~ Einkauf dzia³ zakupów
Abteilungsabrechnung f rozliczenie

kosztów wydzia³owych
abtragen sp³acaæ, znosiæ, umarzaæ; eine

Hypothek ~ umorzyæ d³ug hipoteczny;
Schulden ~ sp³acaæ d³ug; Zinsen ~
sp³acaæ odsetki

Abtragung f 1. umorzenie; 2. sp³ata;
~ einer Schuld sp³ata d³ugu

abtreten 1. odst¹piæ, scedowaæ; eine For-
derung ~ scedowaæ roszczenia; 2. us-
t¹piæ

Abtretende(r) m cedent
Abtretung f cesja, przelew; ~ von Forde-

rungen cesja wierzytelnoœci; ~ von Ge-
haltsanprüchen zrzeczenie siê rosz-

Abschlusstermin Abtretung
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czeñ p³acowych; fiduziarische ~ cesja
dla zabezpieczenia

Abtretungsempfänger m cesjonariusz
Abtretungsurkunde f akt cesji
Abtretungsverbot n zakaz cesji, niecedo-

walnoœæ
Abwärtsbewegung f tendencja zni¿ko-

wa, tendencja spadkowa
Abwehrzoll m c³o ochronne
Abweichung f odst¹pienie, odstêpstwo,

wariant, ró¿nica, odchylenie; ~ von
Preisen ró¿nica ceny; ~ von Markt-
preisen odchylenie od cen rynkowych;
~ von Vertragsbedingungen niezgod-
noœæ z warunkami kontraktu

abwenden 1. odpieraæ; 2. unikaæ; 3. zapo-
biegaæ

Abwendung f odparcie, zapobiegniêcie;
zur ~ des Konkursverfahrens (w celu)
unikniêcia postêpowania upad³oœcio-
wego

abwerfen przynosiæ, dawaæ; Ertrag ~
przynosiæ dochód; Gewinn ~ przynosiæ
zyski

abwerten zdewaluowaæ, zmniejszaæ
wartoœæ; seine Währung ~ zdewaluo-
waæ swoj¹ walutê

Abwertung f dewaluacja, zmniejszenie
wartoœci

abwickeln zrealizowaæ, za³atwiæ, uregu-
lowaæ; die Verschuldung ~ uregulowaæ
zad³u¿enie; Schulden ~ sp³aciæ d³ugi

Abwicklung f realizacja, za³atwienie;
~ der Schulden uregulowanie d³ugów;
~ einer Gesellschaft likwidacja ma-
j¹tku rozwi¹zanej spó³ki

Abwicklungsbilanz f bilans likwidacyjny
Abwicklungsverfahren n postêpowanie

likwidacyjne
abwirtschaften zrujnowaæ, zbankruto-

waæ, doprowadziæ do ruiny przez z³¹
gospodarkê

abzahlen sp³aciæ, uiœciæ, uregulowaæ; sei-
ne Schulden ~ sp³aciæ swoje d³ugi

Abzahlung f 1. sp³ata; gänzliche ~ sp³ata
ca³kowita; 2. rata; auf ~ na raty, akonto,

na poczet; auf ~ kaufen kupowaæ na
raty

Abzahlungskauf m kupno na raty, zakup
ratalny

Abzahlungskredit m kredyt ratalny
Abzahlungsrate f rata
Abzahlungssystem n system ratalny
abzeichnen podpisaæ, parafowaæ
abziehen potr¹caæ, odliczaæ; vom Ein-

kommen ~ odliczyæ od dochodu; Be-
triebsausgaben ~ potr¹caæ koszty
uzyskania przychodów

abzinsen dyskontowaæ; eine Anleihe ~
dyskontowaæ po¿yczkê na rynku finan-
sowym

Abzinsungssatz m stopa dyskontowa
Abzug m 1. potr¹cenie, odliczenie, rabat;

nach ~ der Kosten po potr¹ceniu
kosztów; einen ~ bekommen otrzymaæ
rabat; einen ~ erteilen dzieliæ rabatu;
2. kopia

abzüglich z potr¹ceniem, po potr¹ceniu;
~ der Kosten po potr¹ceniu kosztów;
~ der Zinsen po potr¹ceniu odsetek

abzugsfähig podlegaj¹cy potr¹ceniu,
mo¿liwy do potr¹cenia; ~e Betriebs-
ausgabe koszt uzyskania przychodu; ~e
Umsatzsteuer VAT zaliczany w koszt

abzugsfrei wolny od potr¹ceñ podatko-
wych

Adressant m 1. nadawca; 2. trasant weks-
la

Adressat m 1. adresat; 2. trasat weksla
Agent m agent, przedstawiciel handlowy
Agenturprovision f prowizja agencyjna
Agenturvertrag m umowa agencyjna
Agio n a¿io (nadwy¿ka kursów papierów

wartoœciowych powy¿ej ich wartoœci

nominalnej)
Agiogeschäft n spekulacja polegaj¹ca na

wykorzystaniu a¿io
Agiotage f a¿iota¿ (spekulacja na rynku

dla wykorzystania wahañ kursów pa-

pierów wartoœciowych)
Akkord m 1. akord, praca na akord;

2. ugoda z wierzycielami
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Akkreditierte(r) m 1. akredytowany;
2. benificjent akredytywy

Akkreditierung f akredytacja, uwierzy-
telnienie

Akkreditiv n 1. akredytywa; Eröffnung f

eines ~s otwarcie akredytywy; Verlän-
gerung f eines ~s przed³u¿enie akredy-
tywy; bestätigtes ~ akredytywa potwier-
dzona; clean ~ akredytywa bezdoku-
mentowa; dokumentäres ~ akredytywa
dokumentowa; einfaches ~ akredytywa
czysta, akredytywa bezdokumentowa;
langfristiges ~ akredytywa d³ugotermi-
nowa; normales ~ akredytywa pot-
wierdzona nieodwo³alnie; revolvieren-
des ~ akredytywa rewolwingowa, akre-
dytywa odnawialna; teilbares ~ akredy-
tywa odnawialna; übertragbares ~
akredytywa zbywalna, akredytywa
przenoszalna; unbefristetes ~ akredy-
tywa nieograniczona; unbestätigtes ~
akredytywa niepotwierdzona; unwi-
derrufliches ~ akredytywa nieod-
wo³alna; widerrufliches ~ akredytywa
odwo³alna; ein ~ eröffnen otworzyæ
akredytywê; ein ~ zurückziehen odwo-
³aæ akredytywê; 2. pismo uwierzytelni-
aj¹ce; völkerrechtliches ~ listy uwie-
rzytelniaj¹ce

Akkreditivbank f bank wystawiaj¹cy
akredytywê

Akkreditivbedingungen fpl warunki akre-
dytywy

Akkreditiv-Eröffnungsantrag m wnio-
sek o otwarcie akredytywy

Akkreditivbegünstige(r) m beneficjent
akredytywy

Akkreditivgestellung f otwarcie akredy-
tywy

Akkreditivverfahren n dokonywanie p³at-
noœci akredytywy

Akkumulationsfonds m fundusz akumu-
lacyjny

Akontozahlung f wp³ata zaliczkowa
akquirieren akwirowaæ, nabywaæ; neue

Kunden ~ zdobywaæ nowych klientów

Akt m 1. akt; notarieller ~ akt notarialny;
2. czyn

Aktenzeichen n sygnatura akt, numer
sprawy

Aktie f akcje, udzia³ kapita³owy w spó³ce
akcyjnej; Besitzer m von ~n posiadacz
akcji; bevorrechtigte ~ akcja uprzywile-
jowana; die an der Börse zugelassene ~
akcja dopuszczona na gie³dê; eingetra-
gene ~ akcja imienna, akcja rejestrowa-
na; Erwerb m von ~n nabycie akcji; ka-
duzierte ~n uniewa¿nione akcje; klein-
gestückelte ~ akcja w ma³ym odcinku;
mehrstimmige ~ akcja uprawniaj¹ca do
wielokrotnego g³osowania; nennwertlo-
se ~ akcja bez wartoœci nominalnej;
nicht stimmberechtigte ~ akcja bez pra-
wa g³osowania (akcja niema); ~n an die
Börse einführen wprowadzaæ akcje na
gie³dê; ~n ausgeben wypuszczaæ akcje;
~n besitzen posiadaæ akcje; ~e emittie-
ren emitowaæ akcje

Aktienaufteilung f podzia³ akcji
Aktienausgabe f emisja akcji
Aktienausgabekosten pl koszty emisji

akcji
Aktienbaisse f bessa, spadek cen akcji
Aktienbank f bank akcyjny
Aktienbesitz m 1. posiadanie akcji; 2. hol-

ding; 3. pakiet kontrolny akcji
Aktienbezugsrecht n prawo zakupu akcji
Aktienbörse f gie³da
Aktienbuch n rejestr z nazwiskami posia-

daczy akcji imiennych
Aktiendividende f dywidenda z akcji
Aktienemission f emisja akcji
Aktienerwerb m nabywanie akcji
Aktiengesellschaft f spó³ka akcyjna
Aktienhausse f hossa, zwy¿ka cen akcji
Aktienindex m indeks gie³dowy dla akcji
Aktieninhaber m akcjonariusz
Aktienkapital n kapita³ akcyjny; das ~

erhöhen podwy¿szyæ kapita³ akcyjny
Aktienkauf m nabycie akcji, zakup akcji
Aktienkontrollpaket n pakiet kontrolny

akcji

Akkreditierte(r) Aktienkontrollpaket
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Aktienkurs m kurs akcji
Aktienkursanstieg m zwy¿ka kursu akcji
Aktienmakler m makler gie³dowy
Aktienmarkt m rynek akcji
Aktiennotierung f notowanie akcji
Aktienpaket n pakiet akcji
Aktienschein m certyfikat akcji
Aktienspekulant m spekuluj¹cy na

gie³dzie, gracz na gie³dzie
Aktiensplit n rozdrobnienie akcji
Aktienübernahme f przejêcie akcji
Aktienurkunde f 1. certyfikat akcji;

2. œwiadectwo udzia³owe
Aktienverkehr m obrót akcjami
Aktienzeichnung f subskrypcja akcji; an

~ teilnehmen braæ udzia³ w subskrybcji
akcji

aktivitätsorientierte Kostenrechnung
rachunek kosztów ukierunkowany na
aktywnoœæ

Aktienzertifikat n 1. certyfikat akcji;
2. œwiadectwo udzia³owe

Aktion f 1. akcja; 2. kampania; 3. dzia-
³anie

Aktionär m akcjonariusz; ~e mpl zur
Hauptversammlung einberufen zwo-
³aæ akcjonariuszy na walne zebranie

Aktionärdividende f dywidenda dla
akcjonariuszy

Aktionärsversammlung f zebranie
akcjonariuszy

Aktionärsvertreter m przedstawiciel
akcjonariuszy

Aktiva pl aktywa; ~ und Passiva aktywa
i pasywa; festliegende ~ aktywa trwa³e;
flüssige ~ aktywa obrotowe

Aktivbestand m stan aktywów
aktive Rechnungsabgrenzungsposten

rozliczenia miêdzyokresowe czynne
Aktivforderungen fpl wierzytelnoœci, na-

le¿noœci
Aktivgeschäft n transakcja kredytowa
Aktivierung f ujêcie w aktywach
Aktivierungspflicht f obowi¹zek wyceny

maj¹tku przy sporz¹dzaniu bilansu lub
inwentaryzacji

Aktivkonto n konto aktywne
Aktivmasse f maj¹tek niewyp³acalnego

d³u¿nika
Aktivposten m aktywa
Aktivsaldo m saldo dodatnie
Aktivschulden fpl wierzytelnoœci
Aktivvermögen n aktywa
Akzept n 1. akcept; allgemeines ~ akcept

bezwarunkowy; bedingtes ~ akcept war-
unkowy, przyjêcie warunkowe; 2. wek-
sel akceptowany; ~-Inkaso inkaso wek-
sla akceptowanego

Akzeptant m akceptant (weksla)
Akzepteinholung f przedstawienie weks-

la do akceptu
Akzeptgeschäft n arbitra¿ wekslowy
Akzeptkredit m kredyt akceptacyjno-rem-

bursowy
Akzeptobligo n weksle do zap³acenia
Akzise f akcyza; ~ auf Warenimport ak-

cyza na import towarów
akzisefrei wolny od podatku akcyzowe-

go
Alienation f cesja, scedowanie
Alleinaktionär m jedyny akcjonariusz
Alleinbeherrschung f monopol
Alleingesellschafter m w³aœciciel spó³ki

jednoosobowej
Alleinrecht n monopol
Alleinvertriebsvertrag m umowa o wy-

³¹cznoœci sprzeda¿y
Allfinanz f bancassurance
Allgefahrenhaftung f odpowiedzialnoœæ

cywilna za wszelkie ryzyka
Allgemeine Bedingungen für Versiche-

rungen von Gütertransporten ogólne
warunki ubezpieczenia w transporcie
towarów

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ogólne Warunki Handlowe

Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch
Powszechny Kodeks Cywilny (austr.)

Allgemeines Deutsches Handelsgesetz-
buch Niemiecki Kodeks Handlowy

Allgemeines Präferenzsystem Ogólny
System Preferencji
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Allgemeines Zoll- und Handelsabkom-
men Uk³ad Ogólny w sprawie Ce³ i Han-
dlu

Allgemeinheit f der Besteuerung pow-
szechnoœæ opodatkowania

allgemeinverbindlich powszechnie obo-
wi¹zuj¹cy

Allokation f alokacja; ~ vom Kapital alo-
kacja kapita³u

Alterfreibetrag m suma wolna od podat-
ku ze wzglêdu na wiek

Altersversorgung f zaopatrzenie emery-
talne, ubezpieczenie emerytalne

Amortisation f amortyzacja, umorzenie
Amortisationsabzug m odpis amortyza-

cyjny
Amortisationsrate f rata amortyzacyjna
amortisierbar podlegaj¹cy amortyzacji
amortisieren amortyzowaæ, sp³acaæ,

umarzaæ (d³ug)
Amtsblatt n dziennik urzêdowy; ~ der

Europäischen Gemeinschaften EU

Dziennik Urzêdowy Wspólnot Euro-
pejskich; im ~ bekanntgegeben wer-
den byæ opublikowanym w dzienniku
ustaw

Analyse der Finanz- und Wirtschaftstä-
tigkeit analiza dzia³alnoœci finansowej
i gospodarczej

anbahnen 1. przygotowaæ, zapocz¹tko-
waæ, daæ pocz¹tek; 2. nawi¹zaæ (np. sto-

sunki); Geschäfte ~ przygotowaæ tran-
sakcjê; Geschäftsbeziehungen ~ na-
wi¹zaæ stosunki handlowe

Anbauvertrag m umowa kontraktacyj-
na

anbei w za³¹czeniu
anbieten oferowaæ; zum Verkauf ~ wy-

stawiæ na sprzeda¿
Anbieter m oferent
andere aktivierte Eigenleistungen pozos-

ta³e inwestycje zakoñczone
Andienung f notyfikacja wysy³ki
Anerbieten n oferta, propozycja; ~ von

Diensten œwiadczenie us³ug; ein ~ an-
nehmen przyj¹æ ofertê

anerkennen uznawaæ; eine Schuld ~ uz-
naæ d³ug; einen Schadenersatzan-
spruch ~ uznaæ reklamacjê, uznaæ
roszczenie o odszkodowanie; einen
Wechsel ~ uznaæ weksel

Anerkennungsstelle f jednostka certyfi-
kuj¹ca

Anfall m uzysk, uzyskanie, przychód;
~ einer Dividende uzyskanie dywidendy

Anfangsbestand m saldo pocz¹tkowe,
stan pocz¹tkowy

Anfangsbilanz f bilans pocz¹tkowy
Anfangskapital n kapita³ wyjœciowy, ka-

pita³ pocz¹tkowy
Anfangskosten pl koszty wstêpne, koszty

za³o¿ycielskie
Anfangskurs m kurs otwarcia
Anfangswert m wartoœæ pocz¹tkowa
Anfrage f 1. zapytanie; 2. zapytanie ofer-

towe
anfügen do³¹czyæ, za³¹czyæ
Angabe f 1. informacja, dane, szczegó³y;

2. wskazówka, instrukcja
Angebot n 1. oferta, propozycja; Ableh-

nung f eines ~s odrzucenie oferty; bin-
dendes ~ oferta wi¹¿¹ca; günstiges ~
korzystna oferta; ein ~ annehmen
przyj¹æ ofertê; ein ~ machen przed³o-
¿yæ ofertê; 2. poda¿; ~ und Nachfrage
poda¿ i popyt

Angebotsannahme f przyjêcie oferty
Angebotsbedingungen fpl warunki oferty
Angebotspreis m cena ofertowa
angelaufene Zinsen naros³e odsetki
Angeld n zaliczka, zadatek;
angelegt zainwestowany; ~e Belohnung

odpowiednia zap³ata, odpowiednie wy-
nagrodzenie; ~e Preise ceny umiarko-
wane

angleichen porównaæ, dostosowywaæ, ko-
ordynowaæ, wyrównywaæ; Preise ~
dostosowywaæ ceny

angreifen naruszyæ, wyci¹gn¹æ; das Ka-
pital ~ naruszyæ kapita³

Anhang m 1. dodatek, uzupe³nienie,
aneks; 2. za³¹cznik

Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen Anhang
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Ankauf m kupno, skup
ankaufen zakupiæ, nabyæ
Ankaufspreis m cena zakupu
Ankündigung f informacja, zapowiedŸ;

~ auf der Kursanzeigetafel informacja
na gie³dowej tabeli kursów

Anlage f 1. inwestycja, lokata; ~ von
Geldmitteln ulokowanie œrodków pie-
niê¿nych; ~ von Kapital wk³ad kapi-
ta³u, lokata kapita³u; kurzfristige ~ lo-
kata krótkoterminowa; langfristige ~
lokata d³ugoterminowa; 2. rozk³ad,
plan, projekt; 3. za³¹cznik; in der ~
w za³¹czeniu

Anlageberater m doradca inwestycyjny
Anlageberatung f doradztwo inwesty-

cyjne
Anlagefonds m fundusz trwa³y
Anlagegegenstand m œrodek trwa³y
Anlagegesellschaft f spó³ka lokacyjna
Anlagegüter npl œrodki trwa³e
Anlageinstrumente npl instrumenty lo-

kacyjne (np. obligacje)
Anlagekapital n kapita³ zak³adowy
Anlagemittel npl œrodki trwa³e
Anlagebuchhaltung f ewidencja œrodków

trwa³ych, ksiêgowoœæ œrodków trwa³ych
Anlagepapiere npl papiery wartoœciowe

lokacyjne
Anlagetitel mpl papiery wartoœciowe lo-

kacyjne
Anlagevermögen n maj¹tek trwa³y, œrod-

ki trwa³e
Anlagewert m wartoœæ œrodków trwa³ych;

Markt für ~ rynek inwestycyjny
anlasten obci¹¿aæ, przypisaæ; jmdm. Spe-

sen ~ obci¹¿yæ kogoœ kosztami
anlegen 1. za³o¿yæ, otworzyæ; ein Konto

~ za³o¿yæ konto; 2. ulokowaæ, przygoto-
waæ; das Geld ~ ulokowaæ pieni¹dze

Anleger m inwestor
Anleihe f po¿yczka; eine ~ gewähren

udzieliæ po¿yczki; eine ~ machen
zaci¹gn¹æ po¿yczkê

Anleihebedingungen fpl warunki po-
¿yczki

Anleihegarant m gwarant po¿yczki
Anleihegläubiger m wierzyciel po¿yczki
Anleihekapital n kapita³ po¿yczkowy
Anleihemarkt m rynek obligacji
Anleihenehmer m po¿yczkobiorca
Anleiheobligationen fpl obligacje
Anleiheschuld f d³ug, zad³u¿enie z tytu³u

po¿yczki
Anleiheumwandlung f konwersja po-

¿yczki
Anleihezeichner m subskrybent po¿yczki
Anleihezinsen mpl odsetki od po¿yczki
anmelden zg³osiæ; die Insolvenz ~ zg³o-

siæ upad³oœæ; Zahlungsunfähigkeit ~
zg³osiæ niewyp³acalnoœæ

anmeldepflichtig podlegaj¹cy obowi¹z-
kowi zg³oszenia

Anmeldung f zg³oszenie; ~ eines Scha-
dens zg³oszenie szkody

Annahme f 1. przyjêcie, odbiór; ~ eines
Angebots przyjêcie oferty; 2. akcepta-
cja; 3. zatwierdzenie, uchwalenie

Annahmebestätigung f potwierdzenie
odbioru

Annahmeverweigerung f odmowa przy-
jêcia, odmowa akceptacji; ~ des Wech-
sels odmowa akceptacji weksla

Annuität f annuitet, raty roczne
Annullierung f 1. umorzenie (d³ugu);

2. uniewa¿nienie, anulowanie; ~ eines
Vertrages uniewa¿nienie kontraktu

Anordnung f instrukcja
anrechenbar podlegaj¹cy naliczeniu, do-

liczeniu, potr¹ceniu
anrechnen 1. zaliczyæ, doliczyæ; eine

Zahlung auf eine Schuld ~ zaliczyæ
sp³atê na rzecz d³ugu; 2. potr¹ciæ; 3. ob-
ci¹¿yæ

Anrechnung f 1. zaliczenie; 2. potr¹cenie;
3. obci¹¿enie

anschaffen 1. nabyæ, zakupiæ; 2. dos-
tarczyæ

Anschaffung f zakup, nabycie, kupno
Anschaffungs- oder Herstellungskosten

pl koszty nabycia lub wytworzenia
Anschaffungspreis m cena nabycia
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