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Rezydenci podatkowi

• Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi 
podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez 
względu na miejsce położenia źródeł przychodów 
(nieograniczony obowiązek podatkowy).
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Nierezydenci podatkowi

• Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi 
podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony 
obowiązek podatkowy).
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Dochody uzyskiwane w Polsce

Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przez nierezydentów, uważa się w szczególności dochody
(przychody) z:
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, w tym poprzez położony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;
4) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub
praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w
części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;
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Dochody uzyskiwane w Polsce
Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentów,
uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

5) papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami
wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo
instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;

6) tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce 
niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji 
wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej i praw o podobnym charakterze lub z tytułu 
należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, 
tytułów uczestnictwa lub praw - jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów tej spółki, spółki
niebędącej osobą prawną, tego funduszu inwestycyjnego, tej instytucji wspólnego inwestowania 
lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;

6a) tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów 
uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej;

7) tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub
potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.
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Miejsce zamieszkania

Na gruncie polskim miejscem zamieszkania jest miejscowość, w
której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Dla celów podatkowych 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.
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Miejsce zamieszkania OECD

Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania
uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i
majątku, sporządzona w Kijowie 12 stycznia 1993 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr
63, poz. 269 z późn.zm.):
W rozumieniu niniejszej konwencji określenie "osoba mająca miejsce
zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie" oznacza każdą
osobę, która zgodnie z prawem tego państwa podlega tam
opodatkowaniu z uwagi na miejsce zamieszkania, jej miejsce stałego
pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze.
Jednakże określenie to nie obejmuje osoby, która podlega
opodatkowaniu w umawiającym się państwie z tytułu dochodu
uzyskiwanego tylko w tym państwie lub z tytułu majątku znajdującego
się w danym państwie.
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Miejsce zamieszkania OECD

Jeżeli osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu
umawiających się państwach, to jej status będzie określony
według następujących zasad:

a) osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym
umawiającym się państwie, w którym ma ona stałe miejsce
zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu
umawiających się państwach, to uważa się ją za mającą miejsce
zamieszkania w tym państwie, z którym ma ściślejsze powiązania
osobiste i gospodarcze (ośrodek jej interesów życiowych);
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Miejsce zamieszkania OECD

Jeżeli osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu
umawiających się państwach, to jej status będzie określony
według następujących zasad:

b) jeżeli nie można ustalić, w którym umawiającym się państwie
osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada
ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z umawiających się
państw, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym
umawiającym się państwie, w którym zwykle przebywa;
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Miejsce zamieszkania OECD

Jeżeli osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu
Umawiających się Państwach, to jej status będzie określony
według następujących zasad:

c) jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obydwu Państwach lub nie
przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to będzie ona uważana za
mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, którego jest
obywatelem;
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Miejsce zamieszkania OECD

Jeżeli osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu
umawiających się państwach, to jej status będzie określony
według następujących zasad:

d) jeżeli jest ona obywatelem obu państw lub nie jest
obywatelem żadnego z nich, właściwe władze umawiających się
państw rozstrzygną zagadnienie w drodze wzajemnego
porozumienia.
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Opłacanie podatków za granicą

• Fakt, iż polska firma nie jest podmiotem zagranicznym 

powoduje, że nie dotyczą jej przepisy podatkowe danego kraju. 

• Brak podlegania polskiemu podatkowi powoduje więc, iż 

pracodawca nie posiada statusu płatnika.

• Pracownik powinien sam opodatkować uzyskane 

wynagrodzenie na zasadach przewidzianych przez 

ustawodawstwo danego kraju. 
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Metody unikania 
podwójnego opodatkowania

• metoda wyłączenia – dochody uzyskane w innym kraju pozostają w 
danym kraju nieopodatkowane, ale kraj ten może uwzględnić te 
dochody do obliczenia podatku od pozostałych dochodów 
podatnika. Zasada ta powoduje, że w przypadku występowania 
progresywnej skali podatkowej dana osoba musi zapłacić od 
dochodów uzyskanych na terenie swojego kraju wyższy podatek niż 
osoba, która ma takie same dochody, ale nie ma żadnych dochodów 
zagranicznych. Jest ona natomiast całkowicie neutralna w przypadku 
osób mających wyłącznie dochody uzyskane za granicą, a zgodnie z 
prawem danego kraju wolne od podatku dochodowego, jeżeli nie 
uzyskują one w tym kraju innych dochodów podlegających 
wspólnemu opodatkowaniu.
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Metody unikania 
podwójnego opodatkowania

• metoda zaliczenia – w przypadku opodatkowania w państwie 
obcym takich samych dochodów wyższą stawką podatkową, 
podatku krajowego nie zmniejsza się o całość kwoty podatku 
zapłaconego za granicą, ale jedynie o taką część, która 
odpowiada stawce podatku dochodowego w danym kraju. 
Oznacza to, że jeśli stawka podatku za granicą jest niższa lub 
równa stawce podatku krajowego, wówczas można 
skompensować krajowy podatek o całą kwotę zapłaconą za 
granicą. 

WWW.INFORAKADEMIA.PL



Ulga abolicyjna

• Podatnik podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, 
rozliczający się z uwzględnieniem metody potrącenia uzyskane w roku 
podatkowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody:
1) ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 14, lub
2) z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych 
w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, 
naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów 
(przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub 
rozporządzania nimi
- ma prawo odliczyć od podatku dochodowego, obliczonego wg skali 
podatkowej, pomniejszonego o kwotę składki zdrowotnej, kwotę ulgi 
abolicyjnej.

Art. 27g PIT
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Ulga abolicyjna

• Odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między 
podatkiem obliczonym zgodnie z metodą potrącenia a kwotą 
podatku obliczonego od dochodów przy zastosowaniu do tych 
dochodów metody wyłączenia.

Art. 27g PIT
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Ulga abolicyjna

• Odliczenie to nie może jednak przekroczyć wysokości kwoty 
zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1a pkt 1 
PIT, czyli 1360 zł.

• Zasady tej nie stosuje się do dochodów osiąganych w roku 
podatkowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze 
źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 8 lit. a 
i pkt 9 PIT, jeżeli dochody te są osiągane z tytułu pracy lub 
usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

Art. 27g PIT
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Ulga abolicyjna

• Odliczenia nie stosuje się, gdy dochody ze źródeł objętych ulgą 
uzyskane zostały w krajach i na terytoriach wymienionych w 
rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 23v ust. 2 PIT.

• Ulgę abolicyjną stosuje się odpowiednio do podatku 
obliczanego zgodnie z art. 30c PIT.

Art. 27g PIT
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