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2) umowy sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego 

zawieranej w  związku z  realizacją roszczeń wynikających z  ograni-
czenia sposobu korzystania z nieruchomości na podstawie przepisów 
o ochronie środowiska; 

2a) umowy sprzedaży lokali mieszkalnych, których stroną jest Wojskowa 
Agencja Mieszkaniowa; 

3)  umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadło-
ściowym; 

4)  czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli 
przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest: 
a)  opodatkowana podatkiem od towarów i usług, 
b)  zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem: 

–  umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieru-
chomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu 
jednorodzinnego w  spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do 
miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział 
w tych prawach, 

–  (uchylony), 
–  umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych; 

5)  umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy, które w rozumieniu przepisów 
prawa celnego stanowią towary: 
a)  wprowadzone do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocło-

wego, 
b)  objęte procedurą składu celnego; 

6)  umowy spółki i ich zmiany związane z: 
a)  łączeniem spółek kapitałowych,
b)  przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,
c)  wniesieniem do spółki kapitałowej, w  zamian za jej udziały lub 

akcje: 
–  przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej 

części, 
–  udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w  niej 

większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przy-
padku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, 
posiada już większość głosów.

Rozdział 2. Obowiązek podatkowy

Art. 3.  Powstanie obowiązku
1. Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje: 

1)  z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej; 
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2)  Kaufverträge über Immobilien oder Erbnießbrauchrechte, die im 

Zusammenhang mit der Befriedigung von Ansprüchen aus der Be-
schränkung der Art der Nutzung von Immobilien auf der Grundlage 
der Vorschriften über den Umweltschutz geschlossen werden; 

2a) Kaufverträge über Wohnungen, deren Partei die Militärwohnungs-
agentur ist; 

3)  Kaufverträge über Sachen im Zwangsvollstreckungs- oder Insolvenz-
verfahren; 

4)  zivilrechtliche Handlungen – andere als ein Gesellschaftsvetrag oder 
dessen Änderungen – sofern mindestens eine der Parteien aufgrund 
der Vornahme dieser Handlung:
a)  umsatzsteuerpfl ichtig ist; 
b)  von der Umsatzsteuer befreit ist, mit Ausnahmen von: 

–  Kauf- und Tauschverträgen, deren Gegenstand eine Immobi-
lie oder ihr Bestandteil ist, oder ein Erbnießbrauchrecht, ein 
genossenschaftliches Eigentumsrecht an einer Wohnung, das 
Recht an einem Einfamilienhaus in einer Wohnungsgenos-
senschaft oder das Recht an einem Stellplatz in einer Sam-
melgarage oder ein Anteil an diesen Rechten; 

–  (aufgehoben); 
–  Kaufverträgen über Anteile und Aktien an Handelsgesellschaften; 

5)  Kauf- oder Tauschverträge über Sachen, die im Sinne der Zollvor-
schriften Waren sind, die: 
a)  in ein Zollfreigebiet oder ein Zollfreilager überführt wurden; 
b)  in das Zolllagerverfahren überführt wurden; 

6)  Gesellschaftsverträge und deren Änderungen, verbunden mit: 
a)  der Verschmelzung von Kapitalgesellschaften;
b)  der Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in eine andere Kapital-

gesellschaft;
c)  der Einbringung in eine Kapitalgesellschaft gegen ihre Anteile 

oder Aktien: 
–  des Betriebes einer Kapitalgesellschaft oder seines Teilbetrie-

bes; 
–  von Anteilen oder Aktien an einer anderen Kapitalgesellschaft, 

die die Stimmenmehrheit oder weitere Anteile bzw. Aktien an ihr 
gewähren, wenn die Gesellschaft, in die diese Anteile oder Aktien 
eingebracht werden, bereits über die Stimmenmehrheit verfügt.

Kapitel 2. Steuerpfl icht 

Steuerentstehung  Art. 3.
1. Vorbehaltlich des Abs. 2 entsteht die Steuer: 

1)  zum Zeitpunkt der Vornahme der zivilrechtlichen Handlung; 
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2)  z  chwilą podjęcia uchwały o  podwyższeniu kapitału spółki mającej 

osobowość prawną; 
2a) z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawarcia 

umowy ustanowienia hipoteki; 
3)  z  chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku 

sądu polubownego lub zawarcia ugody – od przedmiotów opodatko-
wania określonych w art. 1 ust. 1 pkt 3; 

4)  z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności 
cywilnoprawnej – jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie po-
datku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca roku, 
w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powołuje się 
przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt 
jej dokonania. 

2. Jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wyko-
naniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobo-
wiązującej do przeniesienia własności, obowiązek podatkowy powstaje 
z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność. 

Art. 4.  Obowiązek podatkowy
Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży: 

1)  przy umowie sprzedaży – na kupującym; 
2)  przy umowie zamiany – na stronach czynności; 
3)  przy umowie darowizny – na obdarowanym; 
4)  przy umowie dożywocia – na nabywcy własności nieruchomości; 
5)  przy umowie o  dział spadku lub o  zniesienie współwłasności – na 

podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział 
w spadku lub we współwłasności; 

6)  przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawi-
dłowego oraz odpłatnej służebności – na użytkowniku lub nabywają-
cym prawo służebności; 

7)  przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego – na bio-
rącym pożyczkę lub przechowawcy; 

8)  przy ustanowieniu hipoteki – na składającym oświadczenia woli 
o ustanowieniu hipoteki; 

9)  przy umowie spółki cywilnej – na wspólnikach, a  przy pozostałych 
umowach spółki – na spółce. 
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2) zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Erhöhung des Stamm-

kapitals einer rechtsfähigen Gesellschaft; 
2a) zum Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung über die Bestellung einer 

Hypothek oder des Abschlusses eines Vertrags über die Bestellung 
einer Hypothek; 

3) zum Zeitpunkt der Rechtskrafterlangung der Gerichtsentscheidung, 
der Zustellung des Schiedsspruches oder des Vergleichsabschlusses – 
bei den in Art. 1 Abs. 1 Pkt. 3 genannten Steuergegenständen; 

4) zum Zeitpunkt der Berufung des Steuerpfl ichtigen auf die Vornahme 
einer zivilrechtlichen Handlung – wenn der Steuerpfl ichtige nicht in-
nerhalb von 5 Jahren nach Ablauf des Jahres, in dem die Frist für die 
Zahlung der Steuer abgelaufen ist, eine Erklärung über die Steuer auf 
zivilrechtliche Handlungen abgegeben hat und sich anschließend vor 
der Steuer- oder der Finanzkontrollbehörde auf die Vornahme der 
zivilrechtlichen Handlung beruft. 

2. Erfolgt der Abschluss eines Vertrags über die Eigentumsübertragung 
in Erfüllung einer Verpfl ichtung aus einem zuvor geschlossenen, zur Ei-
gentumsübertragung verpfl ichtenden Vertrag, entsteht die Steuerpfl icht 
mit dem Zeitpunkt, in dem der Vertrag über die Eigentumsübertragung 
geschlossen wird. 

Steuerpfl icht  Art. 4.
Die Steuerpfl icht obliegt, vorbehaltlich Art. 5: 

1)  bei einem Kaufvertrag – dem Käufer; 
2)  bei einem Tauschvertrag – den Handlungsbeteiligten; 
3)  bei einem Schenkungsvertrag – dem Beschenkten; 
4)  bei einem Leibrentenvertrag – dem Erwerber des Eigentums an der 

Immobilie; 
5)  bei einem Vertrag über eine Erbauseinandersetzung oder die Aufhe-

bung des Miteigentums – dem Erwerber von Sachen oder Vermö-
gensrechten über den Anteil an der Erbschaft oder dem Miteigentum; 

6)  bei der Bestellung eines entgeltlichen Nießbrauchs, darunter auch ei-
nes uneigentlichen Nießbrauchs und einer entgeltlichen Dienstbar-
keit – dem Nießbraucher oder dem Erwerber der Dienstbarkeit; 

7)  beim Darlehensvertrag und einem unregelmäßigen Verwahrungsver-
trag – dem Darlehensnehmer oder dem Verwahrer; 

8)  bei Bestellung einer Hypothek – demjenigen, der die Willenserklä-
rung über die Bestellung der Hypothek abgibt; 

9)  bei einem Gesellschaftsvertrag einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
– den Gesellschaftern, und bei anderen Gesellschaftsverträgen – der 
Gesellschaft. 
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Rozdział 3. Podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku5–6
Art. 5.  Obowiązek zapłaty podatku

1. Obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatnikach tego podatku. 
2. Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach albo na 

stronach umowy zamiany, albo wspólnikach spółki cywilnej, zobowią-
zanymi solidarnie do zapłaty podatku są odpowiednio te podmioty, stro-
ny umowy zamiany albo wspólnicy spółki cywilnej. 

Rozdział 3. Podstawa opodatkowania oraz wysokość 
podatku

Art. 6.  Podstawa opodatkowania
1. Podstawę opodatkowania stanowi: 

1)  przy umowie sprzedaży – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątko-
wego;
 2)  przy umowie zamiany: 
a)  lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub 

własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na 
taki lokal lub prawo do lokalu – różnica wartości rynkowych za-
mienianych lokali lub praw do lokali, 

b)  w pozostałych przypadkach – wartość rynkowa rzeczy lub prawa 
majątkowego, od którego przypada wyższy podatek; 

3)  przy umowie darowizny – wartość długów i ciężarów albo zobowiązań 
przejętych przez obdarowanego; 

4)  przy umowie dożywocia – wartość rynkowa nieruchomości lub prawa 
użytkowania wieczystego; 

5)  przy umowie o zniesienie współwłasności lub o dział spadku – war-
tość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość 
udziału we współwłasności lub spadku; 

6)  przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawi-
dłowego oraz odpłatnej służebności – wartość świadczeń użytkownika 
bądź osoby, na rzecz której ustanowiono służebność, za okres, na jaki 
prawa te zostały ustanowione; 

7)  przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego – kwota 
lub wartość pożyczki albo depozytu; 

8)  przy umowie spółki: 
a)  przy zawarciu umowy – wartość wkładów do spółki osobowej albo 

wartość kapitału zakładowego,
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Kapitel 3. Bemessungsgrundlage und Steuerhöhe 5–6
Pfl icht zur Steuerentrichtung  Art. 5.

1. Die Steuerentrichtung obliegt den Steuerpfl ichtigen dieser Steuer. 

2. Obliegt die Steuerpfl icht mehreren Rechtsträgern oder Tauschver-
tragsparteien oder Gesellschaftern einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, 
so haften diese Rechtsträger, Tauschvertragsparteien oder Gesellschafter 
der Gesellschaft bürgerlichen Rechts gesamtschuldnerisch für die Entrich-
tung der Steuer. 

Kapitel 3. Bemessungsgrundlage und Steuerhöhe 

Bemessungsgrundlage  Art. 6.
1. Als Bemessungsgrundlage gelten: 

1)  bei einem Kaufvertrag – der Marktwert der Sache oder des Vermö-
gensrechts; 

2)  bei einem Tauschvertrag: 
a)  über den Tausch einer Wohnung, die eine gesonderte Immobil-

lie darstellt, oder eines genossenschaftlichen Eigentumsrechts an 
einer Wohnung gegen eine solche Wohnung oder das Recht an 
der Wohnung – die Diff erenz zwischen den Verkehrswerten der 
getauschten Wohnungen oder der Rechte an den Wohnungen, 

b)  in sonstigen Fällen – der Marktwert der Sache oder des Vermö-
gensrechts, auf das die höhere Steuer entfällt; 

3)  bei einem Schenkungsvertrag – der Wert von Schulden, Lasten oder 
Verbindlichkeiten, die von dem Beschenkten übernommen wurden; 

4)  beim Leibrentenvertrag – der Verkehrswert der Immobilie oder des 
Erbnießbrauchrechts; 

5)  bei einem Vertrag über die Aufhebung des Miteigentums oder die Er-
bauseinandersetzung – der Marktwert erworbener Sachen oder Ver-
mögensrechte, der über den Wert des Anteils am Miteigentum oder 
der Erbschaft hinausgeht; 

6)  bei Bestellung eines entgeltlichen Nießbrauchs, darunter auch eines 
uneigentlichen Nießbrauchs und einer entgeltlichen Dienstbarkeit 
– der Wert der Leistungen des Nießbrauchers oder der Leistungen 
einer Person, zu deren Gunsten die Dienstbarkeit bestellt wurde – für 
den Zeitraum, für den diese Rechte bestellt wurden; 

7)  bei einem Darlehensvertrag und einem unregelmäßigen Verwah-
rungsvertrag – der Betrag oder der Wert des Darlehens oder der ver-
wahrten Sache; 

8)  bei einem Gesellschaftsvertrag: 
a)  bei Vertragsschluss – der Wert der in eine Personengesellschaft 

eingebrachten Einlagen oder der Wert des Stammkapitals;
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Rozdział 3. Podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku6
b)  przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej 

albo podwyższeniu kapitału zakładowego – wartość wkładów po-
większających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą pod-
wyższono kapitał zakładowy, 

c)  przy dopłatach – kwota dopłat, 
d)  przy pożyczce udzielonej spółce przez wspólnika – kwota lub war-

tość pożyczki, 
e)  przy oddaniu spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłat-

nego używania – roczna wartość nieodpłatnego używania, którą 
przyjmuje się w wysokości 4% wartości rynkowej rzeczy lub prawa 
majątkowego oddanego do nieodpłatnego używania, 

f )  przy przekształceniu lub łączeniu spółek – wartość wkładów do 
spółki osobowej powstałej w  wyniku przekształcenia albo war-
tość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku 
przekształcenia lub połączenia, 

g) przy przeniesieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rze-
czywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej lub jej siedziby 
– wartość kapitału zakładowego; 

9)  (uchylony) 
10) przy ustanowieniu hipoteki – kwota zabezpieczonej wierzytelności. 

2. Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych okre-
śla się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami 
tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położe-
nia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego 
samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów 
i ciężarów. 

3. Jeżeli podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cy-
wilnoprawnej lub wartość określona przez niego nie odpowiada, według 
oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, organ ten wezwie po-
datnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie 
krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie 
wartość według własnej, wstępnej oceny. 
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Kapitel 3. Bemessungsgrundlage und Steuerhöhe 6
b)  bei Einbringung oder Erhöhung der Einlagen in einer Personen-

gesellschaft oder bei Erhöhung des Stammkapitals – der Wert der 
Einlagen, die das Vermögen der Personengesellschaft erhöhen, 
oder der Wert, um den das Stammkapital erhöht wurde; 

c)  bei Nachschüssen – der Betrag der Nachschüsse; 
d)  bei einem Gesellschafterdarlehen – der Betrag oder der Wert des 

Darlehens; 
e)  bei Überlassung von Sachen oder Vermögensrechten an die Ge-

sellschaft zum unentgeltlichen Nießbrauch – der Jahreswert des 
unentgeltlichen Nießbrauchs, die 4% des Marktwertes der Sache 
oder des Vermögensrechts beträgt, das zum unentgeltlichen Nieß-
brauch überlassen wurde; 

f )  bei Umwandlung oder Verschmelzung von Gesellschaften – der 
Wert der Einlagen in einer infolge der Umwandlung entstande-
nen Personengesellschaft oder der Wert des Stammkapitals einer 
infolge der Umwandlung oder Verschmelzung entstandenen Ka-
pitalgesellschaft, 

g)  bei Verlegung der tatsächlichen Geschäftsleitung einer Kapital-
gesellschaft oder ihres Sitzes auf das Gebiet der Republik Polen 
– der Wert des Stammkapitals; 

9)  (aufgehoben) 
10) bei Bestellung einer Hypothek – der Betrag der gesicherten Forderung. 

2. Die Ermittlung des Marktwertes der Gegens tände zivilrechtlicher 
Handlungen erfolgt aufgrund der durchschnittlichen Preise, die beim Han-
del mit Sachen gleicher Art und Güte angewandt werden – unter Berück-
sichtigung ihres Belegenheitsortes, ihres Zustandes und des Grades ihrer 
Abnutzung – sowie beim Handel mit Vermögensrechten gleicher Art auf-
grund der durchschnittlichen Preise vom Tage der Vornahme der Hand-
lung, ohne Abzug der Schulden und Lasten. 

3. Hat der Steuerpfl ichtige den Gegenstandswert einer zivilrechtlichen 
Handlung nicht ermittelt oder entspricht der von ihm ermittelte Wert nach 
Auff assung der Steuerbehörde nicht dessen Marktwert, so fordert diese 
Behörde den Steuerpfl ichtigen auf, diesen Wert innerhalb einer Frist von 
mindestens 14 Tagen nach Zustellung der Auff orderung zu ermitteln, ihn 
zu erhöhen oder zu ermäßigen, wobei die Behörde gleichzeitig den von ihr 
selbst vorläufi g ermittelten Wert angibt. 


