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Rezydencja podatkowa osób fizycznych – wybrane aspekty na
tle praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych

RAFAŁ SIDOROWICZ

Ocena statusu rezydencji podatkowej osoby fizycznej stanowi punkt wyjścia dla ustalenia, czy i w jakim zakresie
na osobie tej ciążą powinności fiskalne, wynikające z polskich przepisów podatkowych. W artykule omówiono
wybrane aspekty rezydencji podatkowej na tle przepisów, orzecznictwa i praktyki.

Wprowadzenie

Obowiązek podatkowy w Polsce opiera się na dwóch podstawowych zasadach – zasadzie rezydencji podatko-
wej, z którą związany jest nieograniczony obowiązek podatkowy, oraz zasadzie źródła dochodów (przychodów),
której odzwierciedleniem jest ograniczony obowiązek podatkowy.

Osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski w rozumieniu ustawy z 26.7.1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych (dalej: PDOFizU)1, tj. rezydenci podatkowi, podlegają opodatkowaniu w Polsce
od całości swoich dochodów (przychodów), osiąganych zarówno ze źródeł położonych w Polsce, jak i za granicą
(nieograniczony obowiązek podatkowy). Osoby niemające miejsce zamieszkania na terytorium Polski, tj. nierezy-
denci podatkowi, podlegają opodatkowaniu w Polsce wyłącznie od dochodów (przychodów), których źródło po-
łożone jest w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). Ocena statusu rezydencji podatkowej osoby fizycznej
stanowi zatem punkt wyjścia dla ustalenia, czy i w jakim zakresie na osobie tej ciążą powinności fiskalne wynika-
jące z polskich przepisów podatkowych.

Osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce

Zgodnie z art. 3 ust. 1a PDOFizU, w wersji obowiązującej od 1.1.2007 r., 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 (ośro-
dek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.
Posłużenie się przez ustawodawcę spójnikiem „lub” przesądza, że dla uznania podatnika za polskiego rezyden-

ta podatkowego wystarczające jest spełnienie przynajmniej jednej z wyżej wskazanych przesłanek – posiadanie
centrum interesów życiowych w Polsce lub pobyt w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, który pokrywa
się z rokiem kalendarzowym.

Ośrodek interesów życiowych

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje ośrodek interesów życiowych jako centrum in-
teresów osobistych lub centrum interesów gospodarczych. Należy zauważyć, iż przesłanka posiadania ośrodka
interesów życiowych została skonstruowana znacznie szerzej niż definicja ośrodka interesów życiowych, zawar-
ta w art. 4 ust. 2 KM OECD2. O ile KM OECD posługuje się sformułowaniem „ściślejsze powiązania osobiste
i gospodarcze”, a więc z użyciem spójnika koniunkcji „i”, o tyle w powołanym przepisie polski ustawodawca po-
nownie korzysta ze spójnika alternatywy „lub”. Taka konstrukcja przepisu ma daleko idące skutki m.in. dla pra-
cowników oddelegowanych czasowo do wykonywania pracy w Polsce, utrzymujących ściślejsze więzy osobiste

1 Ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
2 Modelowa Konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku OECD w wersji z 15.7.2014 r.
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z krajem macierzystym, jak również dla podatników opuszczających Polskę wyłącznie w celach zarobkowych,
bez intencji przeniesienia za granicę centrum interesów osobistych. W obu przypadkach terytorium Polski będzie,
co do zasady, traktowane za miejsce koncentracji sfery interesów gospodarczych lub osobistych, co wystarcza do
uznania podatnika za polskiego rezydenta w rozumieniu PDOFizU.

W procesie ustalenia, jakie czynniki przesądzają o posiadaniu w Polsce ośrodka interesów życiowych, orga-
ny podatkowe zwykle podkreślają, żeprzez „centrum interesów osobistych” należy rozumieć wszelkie powiązania
rodzinne, tzn. ognisko domowe, aktywność społeczną, polityczną, kulturalną, obywatelską, przynależność do or-
ganizacji/klubów, uprawianie hobby itp. Z kolei „centrum interesów gospodarczych to przede wszystkim miejsce
prowadzenia działalności zarobkowej, źródła dochodów, posiadane inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy,
polisy ubezpieczeniowe, zaciągnięte kredyty, konta bankowe itd.3.

Należy zauważyć, że powyższa wykładnia ośrodka interesów życiowych w zasadzie koresponduje z treścią Ko-
mentarza 13 do art. 4 KM OECD. Niemniej analiza wydawanych rozstrzygnięć prowadzi do wniosku, że w wielu
przypadkach organy podatkowe wybiórczo eksponują okoliczności, które mają uzasadniać traktowanie podatnika
za polskiego rezydenta podatkowego, pomimo istnienia niewątpliwie ściślejszych związków osobistych i gospo-
darczych z innym państwem. Przykładem takiej praktyki jest interpretacja Dyrektora IS w Bydgoszczy z 2011 r.,
w której za przejaw posiadania centrum interesów gospodarczych w Polsce uznano pozostawienie w Polsce miesz-
kania wraz z działką budowlaną, w sytuacji gdy podatnik, osoba stanu wolnego, podjęła zatrudnienie w Argenty-
nie i opuściła Polskę na okres 3 lat4. Podobnie Dyrektor IS w Warszawie w interpretacji z 2015 r. stwierdził, iż
o zachowaniu centrum interesów gospodarczych w Polsce świadczy urlop bezpłatny udzielony przez polskiego
pracodawcę na czas wykonywania pracy we Włoszech, gdzie podatnik przeniósł się wraz z rodziną, pozostanie
podatnika w polskim systemie ubezpieczeń społecznych (na podstawie porozumienia władz Polski i Włoch) oraz
posiadanie mieszkania w Polsce5.

Powołane przykłady wskazują, że utrzymanie jakichkolwiek związków ekonomicznych bądź gospodarczych
z Polską może zostać uznane przez organy podatkowe za okoliczność potwierdzającą posiadanie ośrodka interesów
życiowych w Polsce.

Pobyt dłuższy niż 183 dni

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się również osobę fizyczną, która przebywa
na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Warunek ten odnosi się do okoliczności obiektywnych
(długość pobytu na terytorium Polski). Ocena sytuacji podatników przez pryzmat tego kryterium może jednak
budzić istotne wątpliwości praktyczne.

Po pierwsze, uproszczenie procedur przekraczania granic na obszarze Unii Europejskiej powoduje, że w wielu
przypadkach fakt pobytu w Polsce bądź wyjazdu z Polski nie jest odnotowywany przez służby graniczne. Tym
samym faktyczna długość pobytu w Polsce, bez zgromadzenia dodatkowego materiału dowodowego, w tym zeznań
świadków, może być trudna do zweryfikowania.

Ustawa z o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa sposobu obliczania okresu pobytu na teryto-
rium Polski. Pewne wskazówki praktyczne daje treść Komentarza do art. 15 ust. 2 KM OECD. W ramach wska-
zanej w nim metody opartej na dniach fizycznej obecności każda część dnia, nawet bardzo krótka, spędzona przez
podatnika w danym państwie, liczy się jako dzień obecności w tym państwie przy obliczaniu okresu 183 dni. Za
dzień obecności liczone są: dzień przybycia i wyjazdu, wszystkie inne dni spędzone w danym państwie, także so-
boty i niedziele, święta narodowe, urlopy przed, w czasie i po zakończeniu działalności, dni choroby. Nie bierze się
pod uwagę dni spędzonych w tym państwie w czasie przejazdu między dwoma miejscami położonymi poza tym
państwem. Każdy pełny dzień spędzony natomiast poza danym państwem, czy to w celach wakacyjnych, służbo-
wych czy z innej przyczyny, nie może być brany pod uwagę.

3 Interpretacja Dyrektora IS w Katowicach z 25.5.2016 r., IBPB-2-1/4511-211/16/BJ.
4 Interpretacja Dyrektora IS w Bydgoszczy z 4.10.2011 r., ITPB2/415–625/11/RS. Interpretacja uchylona wyrokiem WSA
w Olsztynie z 29.3.2012 r., I SA/Ol 47/12. Zdaniem sądu,uwzględniając zatem całokształt okoliczności składających się na
pojęcie „ośrodek interesów życiowych” w niniejszej sprawie uznać należy, że Skarżący przebywając w Argentynie, podejmuje
działania, które świadczą o założeniu w tym kraju centrum życiowego. Niezależnie zatem od posiadania innych, mniej skon-
centrowanych powiązań gospodarczych czy osobistych w Polsce takich jak: miejsce zamieszkania rodziców w Polsce, bycie
współwłaścicielem działki budowlanej czy też spłata kredytu, brak jest podstaw do przyjęcia, że jego centrum interesów ży-
ciowych nadal znajduje się w Polsce.
5 Interpretacja Dyrektora IS w Warszawie z 12.3.2015 r., IPPB4/415-1046/14-2/JK3. Interpretacja uchylona wyrokiem WSA
w Warszawie z 11.5.2016 r., III SA/Wa 1466/15.
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Należy zauważyć, że art. 15 ust. 2 KM OECD dotyczy wyjątków od generalnej zasady opodatkowania wyna-
grodzeń za pracę w kraju, gdzie praca jest wykonywana, nie odnosi się natomiast do kwestii ustalania rezydencji
podatkowej. KM OECD nie jest również źródłem prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. Stąd, koncepcja
stosowania metody dni fizycznej obecności również na gruncie art. 3 ust. 1a PDOFizU została odrzucona w wyroku
WSA w Warszawie z 3.3.2003 r.6. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że wobec nieuregulowania w PDO-
FizU kwestii liczenia okresu pobytu odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy OrdPU7 dotyczące liczenia ter-
minów procesowych. Uwzględniając zatem treść art. 12 § 1 OrdPU8, przy określeniu liczby dni pobytu na teryto-
rium Polski należałoby każdorazowo wyłączyć pierwszy dzień rozpoczęcia tego pobytu. Wydaje się jednak, że za-
sadność odnoszenia instytucji prawa proceduralnego („termin”) do przepisów materialnych jest w tym przypadku
mocno wątpliwa. Uwzględniając okoliczności oraz cel ustalania limitu pobytu na terytorium Polski, za uzasadnio-
ne należałoby uznać zastosowanie metody dni fizycznej obecności wg kryteriów wskazanych w Komentarzu do
art. 15 ust. 2 KM OECD. Stanowisko to znajduje potwierdzenie m.in. w wyroku WSA w Gorzowie z 19.12.2006 r.9.

Konflikt rezydencji podatkowej

Uznanie osoby fizycznej za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski w rozumieniu
art. 3 ust. 1 PDOFizU nie przesądza jeszcze o podleganiu tej osoby nieograniczonemu obowiązkowi podatkowe-
mu w Polsce. Przepisy w zakresie rezydencji podatkowej oraz nieograniczonego/ograniczonego obowiązku podat-
kowego w Polsce stosuje się bowiem z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania,
których stroną jest Polska10. 14

Zgodnie z art. 4 ust. 1 KM OECD osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie oznacza
każdą osobę, która zgodnie z prawem tego państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamiesz-
kania, miejsce stałego pobytu, albo inne kryterium o podobnym charakterze. Jednakże określenie to nie obejmuje
osób, które podlegają opodatkowaniu w tym państwie tylko w zakresie dochodu osiąganego ze źródeł w tym pań-
stwie lub z tytułu majątku położonego w tym państwie.

Artykuł 4 ust. 2 KM OECD określa reguły kolizyjne, gdy na podstawie prawa wewnętrznego osoba fizyczna
zostanie uznana za rezydenta podatkowego obu umawiających się państw. W takim przypadku definitywne usta-
lenie rezydencji podatkowej następuje poprzez zastosowanie następujących, zhierarchizowanych kryteriów:

a) stałe ognisko domowe11,
b) ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych),
c) miejsce zwykłego pobytu,
d) obywatelstwo.

Jeżeli na podstawie powyższych kryteriów nie można rozstrzygnąć o rezydencji podatkowej podatnika, kwestia
te rozstrzygana jest w drodze wzajemnego porozumienia właściwych organów obu umawiających się państw.

Pierwsze kryterium odwołuje się do posiadania stałego ogniska domowego. Stosownie do Komentarza do KM
OECD stałym ogniskiem domowym może być każda forma zamieszkania, a więc np. dom, mieszkanie, a nawet
umeblowany pokój, niezależnie od tego, czy podatnikowi przysługuje do niego tytuł własności, czy też prawo
do korzystania w ramach najmu. Istotne znaczenie ma możliwość dysponowania tym miejscem przez podatnika
w każdym czasie i w sposób ciągły.

Jeżeli osoba posiada ognisko domowe w obu państwach, wówczas decydujące znaczenie ma ustalenie, z którym
państwem osoba ta ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych). Komentarz do
KM OECD nakazuje uwzględnić stosunki rodzinne, towarzyskie, zatrudnienie, działalność polityczną, kulturalną,
miejsce działalności gospodarczej oraz miejsce, z którego podatnik zarządza swoim mieniem. W świetle Komen-
tarza do KM OECD wszystkie te okoliczności należy rozważyć w całości. Orzecznictwo polskich organów podat-

6 Wyrok WSA w Warszawie z 3.3.2004 r., III SA 1957/02.
7 Ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).
8 Zgodnie z art. 12 § 1 OrdPUjeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego ter-
minu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec
terminu.
9 Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 19.12.2006 r., I SA/Go 74/06.
10 Art. 4a PDOFizU. Aktualnie Polska jest stroną ponad 80 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Większość tych
umów oparta jest na rozwiązaniach przewidzianych w KM OECD.
11 W polskich wersjach językowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zwykle używa się zwrotu „stałe miejsce
zamieszkania”.
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kowych wskazuje jednakże, że przy ustalaniu państwa, z którym podatnika łączą ściślejsze powiązania osobiste
i gospodarcze, dominuje tendencja do traktowania miejsca zamieszkania małżonka i małoletnich dzieci jako czyn-
nika przesądzającego o miejscu zamieszkania samego podatnika. Komentarz zastrzega przy tym, że zachowanie
ogniska w państwie, w którym dana osoba zawsze mieszkała, pracowała i znajduje się jej rodzina i mienie, może
w połączeniu z innymi elementami wskazywać, że osoba zachowała ośrodek interesów życiowych w tym państwie.
Wydaje się więc, że w wielu przypadkach faktyczne przeniesienie centrum interesów życiowych za granicę nastąpi
dopiero z chwilą opuszczenia terytorium Polski zarówno przez podatnika, jak i członków jego najbliższej rodziny.
Taki kierunek prezentowany jest w aktualnych interpretacjach podatkowych12.

Jeżeli nie można ustalić państwa, w którym podatnik posiada ośrodek interesów życiowych, zastosowanie znaj-
duje kryterium zwykłego pobytu na terytorium jednego z państw. Komentarz do KM OECD nie dostarcza jasnych
wskazówek, jak w praktyce należy stosować to kryterium. W szczególności brak jest klarownej odpowiedzi na
następujące pytania:

•. jak długi okres należy wziąć pod uwagę,
•. czy wystarczające jest porównanie liczby dni spędzonych w obu umawiających się państwach.

Praktyka organów podatkowych wskazuje natomiast, że o zwykłym przebywaniu podatnika na terytorium Pol-
ski może świadczyć pobyt w kraju przekraczający 183 dni w roku podatkowym13.

Artykuł 4 ust. 3 lit. c) KM OECD, mający zastosowanie w dalszej kolejności, gdy osoba przebywa zwykle
w obydwu umawiających się państwach lub nie przebywa zwykle w żadnym z nich, daje prymat temu państwu,
którego obywatelem jest dana osoba. Jeżeli również ta przesłanka nie pozwoli na ustalenie definitywnego statu-
su podatkowego, rozstrzygnięcie konfliktu rezydencji podatkowej następuje w drodze wzajemnego porozumienia
władz podatkowych obu państw.

Zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku podatkowego

Przepisy PDOFizU nie odnoszą się do kwestii zmiany rezydencji podatkowej w trakcie roku podatkowego.
Zagadnienie to pojawia się najczęściej w przypadku przeniesienia ośrodka interesów życiowych za granicę bądź
przeniesienia tego ośrodka do Polski. Zmiana rezydencji podatkowej może być również związana z okresem pobytu
w Polsce. Praktyka wskazuje, że pomimo braku regulacji ustawowych organy podatkowe coraz częściej akceptują
możliwość posiadania przez podatnika statusu polskiego rezydenta przez część roku podatkowego.

Przykładowo podatnik opuszczający Polskę w drugiej połowie roku, którego pobyt na terytorium kraju prze-
kroczył 183 dni w roku podatkowych, będzie uznany za polskiego rezydenta podatkowego za cały rok. Jeżeli jednak
od dnia wyjazdu z Polski i przeniesienia za granicę ośrodka interesów życiowych podatnik uzyska status rezydenta
podatkowego w innym państwie, z którym Polskę łączy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania oparta na
treści KM OECD, to w wyniku zastosowania reguł kolizyjnych osoba ta będzie podlegała nieograniczonemu obo-
wiązkowi podatkowemu w Polsce wyłącznie za okres od 1 stycznia danego roku do dnia wyjazdu z Polski14. Jeżeli
w związku z wyjazdem osoba ta nie 15 uzyskałaby statusu rezydenta podatkowego innego państwa, to należy
liczyć się z tym, że polskie organy podatkowe uznają taką osobę za podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu w Polsce za cały rok15.

Rozważając przypadek wyjazdu z Polski przed upływem 183 dni pobytu na jej terytorium w danym roku po-
datkowym, wydaje się, że przeniesienie ośrodka interesów życiowych za granicę powinno skutkować podleganiem
podatnika nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce za okres od 1 stycznia do dnia wyjazdu oraz
podleganiem ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce za okres od dnia wyjazdu do 31 grudnia da-
nego roku.

Dodać należy, że zmiana rezydencji podatkowej nie musi następować w momencie przekroczenia granicy Pol-
ski. Momentem tym może być np. dołączenie do podatnika członków jego najbliższej rodziny bądź inna okolicz-
ność potwierdzająca przeniesienie ośrodka interesów życiowych za granicę.

12 Przykładowo interpretacja Dyrektora IS w Warszawie z 15.1.2016 r., IPPB4/4511-1483/15-3/JK.
13 Przykładowo interpretacja Dyrektora IS w Warszawie z 27.2.2015 r., IPPB4/415-936/14-4/JK.
14 Przykładowo interpretacja Dyrektora IS w Warszawie z 21.1.2015 r., IPPB4/415-850/14-2/JK2.
15 Tak przykładowo powołana wyżej interpretacja Dyrektora IS w Warszawie z 12.3.2015 r., IPPB4/415-1046/14-2/JK3.
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Podsumowanie

Pomimo że aktualne przepisy w zakresie definicji osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania na terytorium
Polski obowiązują już 10 lat, ich zastosowanie może budzić duże wątpliwości. W istotę tej definicji wpisuje się
przede wszystkim niedookreślenie przesłanek, którymi należy kierować się, ustalając położenie ośrodka intere-
sów życiowych. Wypracowane w praktyce organów podatkowych i sądów administracyjnych okoliczności, któ-
re mogą świadczyć lub przeczyć posiadaniu centrum interesów życiowych w Polsce, w dużej mierze cechują się
subiektywnością. Wydaje się, że tylko całościowe spojrzenie na sytuację gospodarczą i osobistą podatnika, a nie
wyłącznie na wybrane aspekty sfery aktywności życiowej podatnika, pozwoli na prawidłowe ustalenie jego statusu
podatkowego.

SUMMARY

Tax residence of a legal person – selected aspects in the context of tax organs and administrative courts
The concept of tax residence is one of the key elements of a personal income tax (PIT). By defining the place

of residence for tax purposes the law on PIT uses unclear notions. The present article shows practical problems
regarding the usage of this definition in the context of prevailing jurisdiction of tax organs and administrative
courts. The author puts forward a thesis that only a complete view of economic and personal situation of a taxpayer
allows to reliably determine his or her tax status in Poland. 16
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