
- MAP polsko-niemiecki – zmiana w zakresie miejsca wykonywania pracy? (Mutual 

Agreement between the Competent Authorities of Germany and Poland according to 

paragraph 3 of Article 26 of the Agreement between the Federal Republic of Germany 

and the Republic of Poland for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes 

on Income and on Capital signed at Berlin on 14 May 2003 with respect to the 
application of paragraph 1 of Article 15 on cross-border workers and of paragraph 1 of 

Article 19 on government officials working cross-border) – dr. hab. Wojciech Morawski 

prof. UMK/ dr Błażej Kuźniacki (PwC).  

 

(treść MAP – odrębny plik) 

Kluczowe przepisy 
 

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie 

unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, 

podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. 

 

(…) 
Artykuł  15 

Praca najemna 

1.  Z zastrzeżeniem postanowień artykułów 16, 17, 18 i 19 uposażenia, płace i podobne 
wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie 

otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca 

najemna wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tak 

wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim 

Państwie. 
2.  Bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu wynagrodzenie, jakie osoba 

mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z pracy najemnej, 

wykonywanej w drugim Umawiającym się Państwie, podlega opodatkowaniu tylko w 

pierwszym Państwie, jeżeli: 

a) odbiorca przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 

dni podczas dwunastomiesięcznego okresu, rozpoczynającego się lub kończącego w danym 
roku podatkowym, i 

b) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma 

miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Państwie, i 

c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca 

posiada w drugim Państwie. 
3.  Postanowienia ustępu 2 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do wynagrodzenia 

otrzymywanego przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, 

zwaną w tym ustępie "pracownikiem", oraz wypłacanego przez lub w imieniu pracodawcy, 

który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli 

praca ta wykonywana jest w tym drugim Państwie, i jeżeli: 

a) pracownik wykonuje w ramach pracy najemnej również usługi na rzecz osoby innej niż 
pracodawca, która kontroluje bezpośrednio lub pośrednio sposób wykonania tych usług, i 

b) pracodawca nie ponosi odpowiedzialności lub ryzyka za skutki pracy wykonanej przez 

pracownika. 

4.  Bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, wynagrodzenie 

otrzymywane z pracy najemnej, wykonywanej na pokładzie statku morskiego lub statku 
powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym albo na pokładzie statku 

eksploatowanego w żegludze śródlądowej, może być opodatkowane w tym Umawiającym się 

Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. 

 

Główne problemy 

1. Wykładnia czy zmiana umowy międzynarodowej? 

2. Kwestia legalności MAP 

3. Czy zmienia się podejście do miejsca wykonywania pracy? 

4. XXI w. – czas na zmiany 



 


