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A
a conto a konto
a conto erhalten otrzymać a konto
a conto zahlen zapłacić a konto

ab loco
ab Lager (n) loco magazyn, ze składu
ab Lagerhaus verkaufen (n) sprzedać ze składu
ab Magazin (n) loco magazyn
ab Zolllager (n) loco magazyn celny

Abänderung (f) zmiana
Abänderungen vornehmen (PL) wprowa-
dzać poprawki

Abandon (m) abandon
Avis über Abandon (n) awizo o zrzeczeniu się

Abandonakt (m) akt abandonu

Abandonavis (n) awizo o zrzeczeniu się

Abandonerklärung (f) zgłoszenie
abandonu

abandonieren abandonować
Schiff abandonieren (n) abandonować statek

Abandonklausel (f) klauzula aban-
donowa

Abandonnement (n) abandon

Abandonrecht (n) prawo abandonu

Abandonschein (m) zgłoszenie aban-
donu

Abbau (m) redukcja, usunięcie, zniesienie
Abbau der nichttarifären Barrieren (m)

usunięcie barier pozataryfowych
Abbau der Zollschränken (m) usunięcie ba-
rier celnych, zniesienie barier celnych

abbauen obniżać, znieść
Zoll abbauen (m) znieść cło

Abbaugerechtigkeit (f) prawo do
eksploatacji górniczej, prawo wydobycia
minerałów

abberufen odwołać
Offerte abberufen (f) odwołać ofertę

abbestellen anulować zamówienie,
cofać
Abbestellung (f) anulowanie zamówie-
nia, cofnięcie, cofnięcie zamówienia
Abbremsung (f) zahamowanie
Abbruch (m) zerwanie
abbuchen wyksięgować

abdecken pokryć

Abdeckung (f) przykrycie
Abdeckung des Darlehens (f) zabezpiecze-
nie pożyczki
Abdeckung des Marktes (f) udział w rynku

Abdingbarkeit (f) zbywalność

Abfahrtsliste (f) rozkład rejsów
gemeinsame Abfahrtsliste (f) wspólny roz-
kład rejsów

Abfahrtsstunde (f) godzina odjazdu

Abfahrtszeit (f) czas odjazdu
voraussichtliche Abfahrtszeit (f) przewi-
dywany czas odjazdu

Abfallverwertung (f) wykorzystanie
odpadów

abfassen redagować, układać (o tekście)

Kontrakt abfassen (m) przygotować kon-
trakt
Vertrag abfassen (m) sporządzić umowę,
zawierać umowę

Abfertigung (f) wysyłka, ekspedycja 2.
odprawa
Abfertigung zum freien Verkehr (f) zgło-
szenie do swobodnego obrotu
zur Abfertigung zum freien Verkehr an-
melden (f) zgłosić towar do swobodnego
obrotu
e zollamtliche Abfertigung (f) odprawa
celna, wypełnienie formalności celnych

Abfertigungsamt (n) biuro ekspedy-
cyjne

Abfertigungsart (f) rodzaj odprawy
celnej

Abfertigungsbehörden (pl) admini-
stracja celna

Abfertigungsgebühr (f) opłata spe-
dycyjna

Abfertigungsgebühr
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Abfertigungsgebühren (pl) opłaty
celne
Abfertigungsort (m) miejsce wysyłki

Abfertigungsschein (m) świadectwo
odprawy celnej, kwit celny

Abfertigungszeit (f) czas odprawy cel-
nej, czas ekspedycji

abfinden zaspokajać
Gläubiger abfinden (m) zaspokoić wierzycieli
Abfindung (f) umowa, wyrównanie, od-
szkodowanie, odprawa
einmalige Abfindung (f) odszkodowanie
jednorazowe
Abfindungssumme (f) kwota odszko-
dowania, suma odszkodowania
Abflug (m) odlot

Abflugbereitschaft (f) gotowość do
odlotu

Abflug-Flughafen (m) lotnisko nadania
Abfolge (f) porządek kolejność
Abfolge der TIR-Vorgänge (f) sekwencja
operacji TIR
abführen zapłacić, uiścić

Fracht abführen (f) zapłacić fracht
Steuer abführen (f) płacić podatek
Abfuhrkosten (pl) koszt wysyłki

Abführung (f) wpłata
Abführung an den Haushalt (f) wpłata do
budżetu
Abführung von Steuer (f) wpłata podatku
e prozentuale Abführung (f) procent po-
trącenia
Abführungspflicht (f) obowiązek pła-
cenia podatków
Abgabe (f) danina, opłata, podatek 2. wyda-
nie (np. książki) 3. (f) złożenie (czynność) 4. weksel
Abgabe auf die Konsumption (f) podatek
konsumpcyjny

Abgabe der Steuererklärung (f) złożenie
deklaracji podatkowej

Abgabe einer Zolldeklaration (f) złożenie
deklaracji celnej

Abgaben entrichten (pl) płacić opłaty

Abgabe von alkoholischen Getränken (f)

podatek od napojów alkoholowych
e  Antrag auf Erlass der Abgaben (m)

wniosek o umorzenie należności
außerordentliche Abgabe (f) opłata nad-
zwyczajna, podatek nadzwyczajny
einmalige Abgabe (f) podatek jednorazowy
Erlass der Abgaben (m) umorzenie należ-
ności
frei von Abgaben (pl) bez opłat
Höhe der Abgaben (f) wysokość podatku
rückständige Abgabe (f) zaległość podatkowa

Abgabebedingungen (pl) warunki
sprzedaży

Abgabekurs (m) kurs emisyjny

Abgabenberechnung (f) obliczenie
podatku

Abgabenbetrag (m) kwota należności
Entrichtung des Abgabenbetrages (f) uisz-
czenie kwoty należności
e buchmäßige Erfassung des Abgaben-
betrags (f) zaksięgowanie kwoty należno-
ści celnej

Abgabenerhebung (f) pobór opłat
Vorschriften für die Abgabenerhebung (pl)

przepisy dotyczące naliczania należności

abgabenfrei wolny od opłat
steuer- und abgabenfrei wolny od podat-
ków i opłat

Abgabengesetz (n) ustawa podatkowa

Abgabenordnung (f) ordynacja podat-
kowa, przepisy dotyczące pobierania podat-
ków, ceł i opłat

abgabenpflichtig podlegający (opodat-

kowaniu, dopłacie)

Abgabenskala (f) skala opłat

Abgabensystem (n) system podatkowy

Abgabenumgehung (f) unikanie po-
datków

Abgabenverteilung (f) rozłożenie
podatku

abgabepflichtig podlegający opodat-
kowaniu

Abgabepreis (m) cena sprzedaży

Abfertigungsgebühren
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Abgabesatz (m) stopa podatkowa

Abgang (m) zbyt 2. odjazd (pociągu) 3. (czynność)

opuszczenie, wyjście
Abgang der Waren (m) wyjście towaru
Abgang von Waren aus dem Zollgebiet
der Gemeinschaft (m) wyprowadzenie to-
warów z obszaru celnego Wspólnoty

e außergewöhlicher Abgang (m) ubytek
naturalny
natürlicher Abgang (m) ubytek nadzwyczajny

Abgangnorm (f) norma ubytku
außergewöhliche Abgangnorm (f) norma
ubytku naturalnego

Abgangsavis (n) awizo o wysyłce, za-
wiadomienie o wysyłce

Abgangsbahnhof (m) stacja wysyłkowa

Abgangsdatum (n) data wysyłki, ter-
min odjazdu

Abgangshafen (m) port odejścia

Abgangsmitgliedstaat (m) państwo
członkowskie wyjścia

Abgangstarifbahnhof (m) taryfowa
stacja wysyłki

Abgangstarifstation (f) taryfowa sta-
cja wysyłki

Abgangszollstelle (f) urząd celny
wyjścia, urząd celny wyjściowy

abgeben zbywać, sprzedać 2. złożyć 3.
wręczyć, wydać
Anmeldung abgeben (f) złożyć deklarację
Erklärung abgeben (f) złożyć deklarację
Gutachten abgeben (n) wydać orzeczenie
Steuererklärung abgeben (f) złożyć dekla-
rację podatkową
Waren, für die eine summarische Anmel-
dung gegeben (pl) towary objęte deklaracją
skróconą
Wechsel abgeben (m) ciągnąć weksel
Zollanmeldung abgeben (f) złożyć dekla-
rację celną
Zollerklärung abgeben (f) złożyć deklara-
cję celną
abgelaufen przeterminowany, przedaw-
niony
abgelaufener Scheck (m) czek przedawniony

abgelaufenes Akkreditiv (n) akredytywa
przeterminowana

Abgeltung (f) odszkodowanie, rekom-
pensata

abgemacht zapłacony, uzgodniony
abgemachte Rate (f) stawka umowna

abgeschrieben wyksięgowany

abgesenkt obniżony

abgesichert zabezpieczony
abgesichert durch eine Hypothek (f) za-
bezpieczony hipoteką
abgesicherte Verschuldung (f) zadłużenie
zabezpieczone
nicht abgesicherte Verschuldung (f) za-
dłużenie bez pokrycia

abgestimmt uzgodniony

abgezahlt skapitalizowany
abgezahlte Rente (f) renta skapitalizowana

abhandengekommen utracony
abhandengekommenes Dokument (n) do-
kument utracony

Abhängigkeit (f) uzależnienie, zależność
gegenseitige Abhängigkeit (f) współzależność

abhelfen zapobiegać
Doppelbesteuerung abhelfen (f) zwalniać
z podwójnego opodatkowania, unikać po-
dwójnego opodatkowania

abholen odebrać (przesyłkę)

Abholgebühr (f) opłata za odbiór ładunku

Abiturientenzeugnis (n) świadectwo
dojrzałości

Abkommen (n) porozumienie, układ
(porozumienie), umowa
Abkommen außer Kraft setzen (n) wypo-
wiadać porozumienie
Abkommen erfüllen (n) dotrzymywać umowy
Abkommen ratifizieren (n) ratyfikować po-
rozumienie
Abkommen über Marktaufteilung (n) po-
rozumienie o podziale rynku
Abkommen vermitteln (n) pośredniczyć
przy zawarciu umowy
e bilaterales Abkommen (n) porozumie-
nie bilateralne, układ dwustronny

Abkommen
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Europa-Abkommen (n) Układ Europejski
internationales Abkommen (n) układ mię-
dzynarodowy, umowa międzynarodowa
interstaatliches Abkommen (n) umowa
międzyrządowa, umowa międzypaństwowa
kurzfristiges Abkommen (n) porozumienie
krótkookresowe
langfristiges Abkommen (n) porozumienie
długoterminowe
Lieferung auf Grund eines Abkommens
(f) dostawa kontraktowa
multilaterales Abkommen (n) porozumie-
nie wielostronne, układ wielostronny
Prolongation eines Abkommens (f) przed-
łużenie umowy
Schengener Abkommen (n) Układ z Szengen
trilaterales Abkommen (n) porozumienie
trójstronne
Unterzeichnung des Abkommens (f) pod-
pisanie porozumienia
Verlängerung eines Abkommens (f) przed-
łużenie umowy
Verletzung des Abkommens (f) złamanie
porozumienia
vorläufiges Abkommen (n) porozumienie
tymczasowe
Wortlaut eines Abkommens (m) tekst umowy
zweiseitiges Abkommen (n) porozumienie
bilateralne, układ dwustronny, umowa
dwustronna
zwischenstaatliches Abkommen (n) poro-
zumienie międzypaństwowe

Abkommenspartner (m) strona po-
rozumienia
Abkommenswortlaut (m) tekst poro-
zumienia
Abkühlungsgeschwindigkeit (f)

szybkość chłodzenia
Abkürzung (f) skrócenie

Abladegeschäft (n) transakcja na za-
ładowanie

Abladegewicht (n) waga wyładowania,
waga wysyłkowa

abladen wyładowywać (o statku), rozładować
Abladen (n) wyładunek, wyładowanie

Abladestelle (f) port wyładunku

Abladung (f) wyładowanie, wyładunek
Güterbestand bei Abladung (m) stan towa-
ru przy wyładunku

Abladungavis (n) awizo o wyładunku
towaru

Abladungsdatum (n) data wyładunku

ablagern złożyć na skład

Ablagerung (f) złożenie do magazynu

Ablauf (m) upływ
Ablauf der Frist (m) upływ terminu, wyga-
śnięcie terminu
Ablauf der Garantie (m) wygaśnięcie gwa-
rancji
Ablauf der Police (m) wygaśnięcie polisy
Ablauf der Zeit (m) upływ czasu
Ablauf des Vertrags (m) wygaśnięcie umowy
Ablauf eines Kontraktes (m) wygaśnięcie
kontraktu
e Akkreditiv-Ablauf (m) wygaśnięcie akre-
dytywy

ablaufen wygasać (o terminie)

Ablauffrist (f) data wygaśnięcia, termin
wygaśnięcia

Ablaufzeit (f) termin wygaśnięcia

ablegen złożyć

Ablegung (f) złożenie

ablehnen odrzucić
Angebot ablehnen (n) odrzucić ofertę
Antrag ablehnen (m) odrzucić podanie

Ablehnung (f) odmowa, odrzucenie
Ablehnung der Reklamation (f) odrzuce-
nie reklamacji
Ablehnung eines Angebots (f) odrzucenie
oferty

Ablieferer (m) dostawca

abliefern dostarczyć

Ablieferung (f) dostawa
Verladung und Ablieferung (f) załadunek
i dostawa
zahlbar bei Ablieferung (f) płatne gotówką
przy dostawie

Ablieferungsanzeige (f) awizo dostawy

Ablieferungsfrist (f) termin dostawy

Abkommenspartner
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Ablieferungsgewicht (n) waga przy
dostawie

Ablieferungsort (m) miejsce dostawy

Ablieferungsschein (m) dowód do-
stawy, kwit dostawy, kwit kejowy, kwit por-
towy, polecenie wydania, zlecenie wydania

Ablieferungstermin (m) termin dostawy

Ablieferungsvertrag (m) umowa do-
stawy

ablösen zaspokajać
Schuld ablösen (f) spłacać dług, zapłacić dług

Ablösung (f) wykup

Ablösungsanleihe (f) pożyczka amor-
tyzacyjna

abmachen ustalić, uzgodnić 2. załatwić

Abmachung (f) ugoda, uzgodnienie, za-
łatwienie, zapłacenie

Abmessung (f) wymiar

Abnahme (f) odbiór, odebranie, przyjęcie
2. obniżenie, zmniejszenie
Abnahme von Waren (f) przyjęcie towaru
e quantitative Abnahme (f) odbiór ilościowy

Abnahmeanforderungen (pl) wy-
magania odbiorcze

Abnahmebeauftragter (m) inspek-
tor kontroli jakości

Abnahmebedingungen (pl) warun-
ki odbioru, warunki przyjęcia

Abnahmebereitschaft (f) gotowość
do odbioru

Abnahmebestätigung (f) potwier-
dzenie odbioru

Abnahmefähigkeit (f) gotowość do
odbioru
Abnahmekontrolle (f) kontrola od-
biorcza
Abnahmeordnung (f) przepisy odbioru

Abnahmepflicht (f) obowiązek odbioru

Abnahmeprotokoll (n) protokół od-
biorczy, protokół odbioru
Übergabe-Abnahmeprotokoll (n) protokół
zdawczo-odbiorczy

Abnahmeprüfung (f) kontrola odbiorcza

Abnahmeprüfungsprotokoll (n)

protokół prób odbiorczych

Abnahmeprüfzeugnis (n) świadec-
two odbioru towaru

Abnahmerisiko (n) ryzyko nieprzyjęcia

Abnahmeschein (m) pokwitowanie
odbioru

Abnahmetermin (m) data odbioru

Abnahmeverweigerung (f) brako-
wanie towarów, odmowa odbioru

Abnahmeverweigerungsrecht
(n) prawo odmowy przyjęcia towarów

Abnahmezeugnis (n) świadectwo
odbioru, zaświadczenie inspekcyjne

abnehmen przyjąć, odebrać 2. zdjąć 3.
kupić 4. obniżyć
an Wert abnehmen (m) stracić na wartości
Einlieferung abnehmen (f) przyjąć dostawę
Lieferung abnehmen (f) przyjąć dostawę
Zollverschlüsse abnehmen (pl) naruszyć
plomby celne, usunąć zamknięcia celne

Abnehmer (m) odbiorca, nabywca, klient

abnötigen wymuszać
Geld abnötigen (n) wymuszać pieniądze

Abnutzung (f) zużycie
substantielle Abnutzung (f) zużycie fizyczne

Abolition (f) abolicja

Abonnementspreis (m) cena w sub-
skrypcji

Abordnung (f) delegacja

Abpackbetrieb (m) przedsiębiorstwo
konfekcjonujące

abrechnen obliczać, rozliczyć

Abrechnung (f) obliczenie, potrącenie
2. obrachunek
finanzielle Abrechnung (f) sprawozdanie
finansowe

Abrechnungskonto (n) konto rozli-
czeniowe, rachunek rozliczeniowy
Abrechnungskurs (m) kurs rozlicze-
niowy, kurs likwidacyjny

Abrechnungsliste (f) lista płac

Abrechnungsliste
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Abrechnungsmonat (m) miesiąc ob-
rachunkowy

Abrechnungsperiode (f) okres ob-
rachunkowy, okres rozliczeniowy

Abrechnungspreis (m) cena rozlicze-
niowa

Abrechnungssaldo (m) saldo clearin-
gowe

Abrechnungsstelle (f) izba rozra-
chunkowa, izba clearingowa

Abrechnungssystem (n) system roz-
liczeniowy

Abrechnungstag (m) dzień rozrachun-
ku, dzień rozliczenia

Abrechnungsverkehr (m) clearing,
obrót bezgotówkowy, transakcja clearingowa

Abrechnungszeitraum (m) okres
rozliczeniowy

Abrede (f) odmowa, układ (porozumienie)

Abrollspediteur (m) spedytor nadawczy

Abruf (m) wezwanie, wywołanie
Kredit auf Abruf (m) kredyt na żądanie
Lieferung auf Abruf (f) dostawa na żąda-
nie, dostawa według życzenia
Sofortlieferung auf Abruf (f) natychmia-
stowa dostawa na każde żądanie
zweckbestimmter Abruf (m) zapotrzebowa-
nie celowe

Abrufsystem (n) system długotermino-
wej dostawy

Absatz (m) sprzedaż, zbyt
Preis-Absatz-Kurve (f) krzywa cen i popytu

Absatzabteilung (f) dział zbytu

Absatzagent (m) agent ds. sprzedaży,
agent ds. zbytu

Absatzanalyse (f) analiza zbytu

Absatzausweitung (f) zwiększenie
sprzedaży

Absatzbedingungen (pl) warunki zbytu

Absatzbüro (n) biuro zbytu

Absatzfähigkeit (f) możliwość zbytu

Absatzfinanzierung (f) faktoring

Absatzförderung (f) promocja sprzedaży

Absatzforschung (f) badanie rynku
zbytu, badanie zbytu

Absatzgebiet (n) rynek zbytu, strefa handlu

Absatzkontor (n) biuro zbytu

Absatzkosten (pl) koszty zbytu

Absatzlage (f) sytuacja na rynku zbytu

Absatzleiter (m) kierownik działu sprze-
daży

Absatzmarkt (m) rynek zbytu
Kampf um die Absatzmärkte (m) walka o
rynki zbytu

Absatzmöglichkeit (f) potencjał rynku

Absatzmöglichkeiten (pl) możliwo-
ści sprzedaży, możliwości zbytu

Absatzmonopolisierung (f) mono-
polizacja zbytu

Absatzorganisation (f) organizacja
sprzedaży, organizacja zbytu

Absatzorientierung (f) orientacja
marketingowa

Absatzperspektiven (pl) perspekty-
wy sprzedaży

Absatzplanung (f) planowanie sprze-
daży, planowanie zbytu

Absatzpotential (n) potencjał rynku

Absatzpreis (m) cena sprzedaży

Absatzprognose (f) prognoza sprze-
daży, prognoza zbytu

Absatzprognostizierung (f) pro-
gnozowanie sprzedaży

Absatzprogramm (n) program zbytu

Absatzsteuer (f) podatek obrotowy

Absatzstockung (f) zahamowanie zbytu

Absatzstrategie (f) strategia zbytu

Absatzweg (m) kanał dystrybucji

Absatzwirtschaft (f) marketing

abschaffen likwidować, znosić
Steuer abschaffen (f) znieść podatek
Zoll abschaffen (m) zawiesić cło

Abschaffung (f) uchylenie, likwidacja
Abschaffung von Steuern (f) likwidacja po-
datków, zniesienie podatków

Abrechnungsmonat
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abschätzen oszacować, szacować

Abschätzung (f) ocena, oszacowanie,
szacunek, taksacja, wycena

Abschlag (m) potrącenie, upust
auf Abschlag erhalten (m) otrzymać a' konto
ohne Abschlag (m) bez rabatu

abschlägig odmowny

abschlägiger Bescheid (m) decyzja
odmowna

Abschlagsdividende (f) dywidenda
wstępna, dywidenda zaliczkowa

Abschlagzahlung (f) zapłata w ratach

abschließen zakończyć, zamknąć
Konto abschließen (n) zamknąć rachunek
Kontrakt abschließen (m) zawrzeć kontrakt
Verfahren abschließen (n) zakończyć pro-
cedurę
Verkauf abschließen (m) zakończyć sprzedaż
Versicherung abschließen (f) zawrzeć
umowę ubezpieczenia
Vertrag abschließen (m) zawierać umowę

abschließend końcowy
abschließende Entscheidung (f) decyzja de-
finitywna

Abschluss (m) podpisanie umowy, zakoń-
czenie, zamknięcie, zawarcie 2. transakcja
Abschluss der Verhandlungen (m) zakoń-
czenie rozmów
Abschluss eines Kontrakts (m) zawarcie
kontraktu
Abschluss eines Vertrags (m) zawarcie
umowy
Fähigkeit zum Abschluss von Verträgen
(f) zdolność do zawierania umów

e Tag des Abschlusses (m) data transakcji

Abschlussbericht (m) raport końco-
wy, sprawozdanie końcowe
Abschlussbilanz (f) bilans końcowy,
bilans zamknięcia
Abschlussdatum (n) data ostateczna
Abschlussprotokoll (n) protokół koń-
cowy
Abschlussvertrag (m) umowa końcowa

Abschlusszahlung (f) wpłata ostatnia

Abschnitt (m) sekcja 2. wartość banknotu
3. wstęp (teksty) 4. okres
Abschnitt der kombinierten Nomenkla-
tur (m) sekcja nomenklatury scalonej
Abschnitt des Harmonisierten Systems
(m) sekcja Systemu Zharmonizowanego

Abschöpfung (f) podatek importowy,
opłata przywozowa
Festsetzung der Abschöpfungen (f) usta-
lenie opłat

abschreiben amortyzować (umarzać)

Abschreibepolice (f) polisa abona-
mentowa, polisa bieżąca, polisa odpisowa

Abschreibung (f) umorzenie, odpis,
amortyzacja 2. zużycie
Abschreibung vom Wiederbeschaffungs-
wert (f) amortyzacja odtworzeniowa
e beschleunigte Abschreibung (f) amor-
tyzacja przyśpieszona
degressive Abschreibung (f) amortyzacja
degresywna
handelsrechtliche Abschreibung (f) amor-
tyzacja księgowa
Konnossement ohne Abschreibung (n)

konosament czysty
progressive Abschreibung (f) amortyzacja
przyśpieszona
steuerliche Abschreibung (f) amortyzacja
podatkowa

Abschreibungsbetrag (m) suma
amortyzacji, suma odpisów amortyzacyjnych

Abschreibungsdauer (f) termin
amortyzacji, okres amortyzacyjny

Abschreibungsfonds (m) fundusz
amortyzacyjny

Abschreibungskosten (pl) koszty
amortyzacji
Abschreibungsmethode (f) meto-
da amortyzacji
Abschreibungsnorm (f) stawka
amortyzacyjna
Abschreibungsperiode (f) termin
amortyzacji

Abschreibungsquote (f) stawka
amortyzacyjna, stopa amortyzacji

Abschreibungsquote
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Abschreibungsrate (f) stawka amor-
tyzacyjna

Abschreibungsrechnung (f) obli-
czenie amortyzacji

Abschreibungssatz (m) stawka amor-
tyzacyjna, stopa amortyzacji

Abschreibungsverfahren (n) me-

toda amortyzacji

Abschreibungszeitraum (m) okres
amortyzacji

Abschrift (f) odpis
Abschrift einer Faktura (f) odpis faktury
Abschrift einer Urkunde (f) odpis doku-
mentu
e beglaubigte Abschrift (f) odpis uwierzy-
telniony
gleich lautende bescheinigte Abschrift
(f) wypis

genaue Abschrift (f) odpis uwierzytelniony

Abschriftladeschein (m) duplikat ko-
nosamentu, kopia konosamentu

Absendemitgliedstaat (m) państwo
członkowskie wysyłki

absenden ekspediować, wysyłać
Brief absenden (m) wysyłać list

Absender (m) nadawca, załadowca
Haftung des Absenders (f) odpowiedzial-
ność załadowcy
Postanschrift des Absenders (f) adres
zwrotny

Absenderanweisung (f) dyspozycja
załadowcy, instrukcja wysyłkowa

Absendetag (m) dzień wysyłki

Absendung (f) ekspedycja, spedycja, wy-
syłka

absetzen sprzedać, zbywać
Vertrag absetzen (m) zawrzeć umowę

Absetzung (f) usunięcie z pracy

Absicherung (f) zabezpieczenie

Absicht (f) zamiar
kommerzielle Absicht (f) zamiar handlowy
ohne kommerzielle Absichten (pl) bez żad-
nego zamiaru komercyjnego

ohne Absicht der Gewinnerzielung (f) bez
zamiaru wypracowania zysku

absolut absolutny, bezwzględny
absolute Garantie (f) gwarancja nieograni-
czona
absolute Rente (f) renta absolutna
absolute Tara (f) tara absolutna
absoluter Wert (m) wartość absolutna,
wartość bezwzględna
absolutes Monopol (n) monopol absolutny
absolutes Recht (n) prawo absolutne

Absolutorium (n) absolutorium

absondern wyodrębnić

Absonderung (f) separacja, separacja
ładunku, wyodrębnienie

absorptionsfähig chłonny

Absorptionsfähigkeit (f) chłonność

Absorptionsvermögen (n) chłonność

Abstimmung (f) koordynacja, uzgodnienie
Abstimmung eines Vertragsentwurfs (f)

uzgodnienie projektu umowy

Abstrich (m) skreślenie, potrącenie
Versteigerung auf Abstrich (f) aukcja zniż-
kowa, licytacja zniżkowa

Abteilung (f) departament, dział, oddział
firmy
Abteilung Arbeit und Löhne (f) dział kadr
i płac
Abteilung für Arbeit (f) dział kadr i płac
e technische Abteilung (f) dział techniczny

Abteilungsleiter (m) kierownik działu

abtragen umarzać

Abtragung (f) umorzenie

abtretbar zbywalny

abtreten cedować, odstąpić (od czegoś)

Abtretung (f) abandon, cedowanie, cesja,
odstąpienie, przeniesienie, zrzeczenie się
Abtretung der Police (f) cesja polisy
Abtretung des Patents (f) cesja patentu
Abtretung einer Forderung (f) przekaza-
nie długu
e unentgeltliche Abtretung (f) przekaza-
nie nieodpłatne

Abschreibungsrate
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Abtretungsdeklaration (f) oświad-
czenie o cesji
Abtretungsempfänger (m) cesjona-
riusz
Abtretungserklärung (f) akt cesji
Abtretungsurkunde (f) akt cesji, do-
kument cesji
Abtretungsvertrag (m) akt cesji (doku-

ment), umowa cesji
abwägen rozważyć
Abwärtstrend (m) trend spadkowy
Abwasserabgabe (f) opłata od ścieków
Abweichung (f) dewiacja, odstępstwo
Abweichung vom Muster (f) odstępstwo od
wzoru
abweisen odrzucić
Angebot abweisen (n) odrzucić ofertę
Abwendung (f) usunięcie
Abwendung der Panne (f) usunięcie awarii
abwerfen przynosić (o finansach)

Gewinn abwerfen (m) przynosić zysk
abwerten deprecjonować, dewaluować
Abwertung (f) dewaluacja, przecena, re-
waluacja (obniżenie parytetu)
Abwertung der Ware (f) przecena towarów
e offizielle Abwertung (f) dewaluacja ofi-
cjalna
unerwartete Abwertung (f) dewaluacja nie-
spodziewana
Abwertungsrate (f) stopa dewaluacji
Abwickler (m) likwidator
Abwicklung (f) likwidacja 2. załatwie-
nie, realizacja
Abwicklung des Vertrags (f) zawarcie umo-
wy, wykonanie umowy
e Auflösung und Abwicklung der juristi-
schen Personen (f) likwidacja osoby prawnej
abwiegen odważać
Ladung abwiegen (f) ważyć ładunek
Abwurfwagen (m) wagon wywrotka

abzahlen spłacać

Abzahlung (f) spłata
auf Abzahlung (f) a konto
Zeit zur Abzahlung (f) termin amortyzacji

Abzahlungsgeschäft (n) transakcja
ratalna

Abzahlungskauf (m) zakup na raty

Abzahlungskredit (m) kredyt ratalny

Abzahlungsverkauf (m) sprzedaż ra-
talna

Abzeichen (n) znak

abziehen potrącić
Steuer abziehen (f) potrącać podatek

abzinsen dyskontować

Abzinsung (f) dyskonto

Abzinsungsfaktor (m) współczynnik
dyskonta

Abzinsungssatz (m) stawka dyskontowa,
stopa dyskontowa

Abzug (m) upust
Abzug bei Lieferung (m) rabat przy dostawie
Barzahlung ohne Abzug bei Lieferung (f)
zapłata gotówką bez rabatu przy dostawie

Abzug bei sofortiger Zahlung (m) skonto
Abzug der Steuer (m) potrącenie podatku
Gewinn nach Abzug der Steuer (m) zysk
po opodatkowaniu
Gewinn vor Abzug der Steuern (m) zysk
przed opodatkowaniem
Nettogewinn nach Abzug der Steuer (m)

zysk netto po opodatkowaniu
Abzug des Diskonts (m) dyskontowanie
Abzug gewähren (m) udzielić ulgi
Barzahlung ohne Abzug (f) zapłata go-
tówką bez rabatu
ohne Abzug (m) bez potrąceń, brutto
üblicher Abzug (m) rabat zwyczajowy
zugelassener Abzug (m) dopuszczalne od-
liczenia

abzugsfähig podlegający potrąceniu
abzugsfähige Ausgaben (pl) wydatki do po-
trącenia

Abzugsfranchise (f) franszyza bezwa-
runkowa
abzugsfrei wolny od potrąceń
Abzugsverfahren (n) procedura odli-
czeniowa
Besteuerung im Abzugsverfahren (f) opo-
datkowanie z procedurą odliczeniową

Abzugsverfahren
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abzuziehend odliczony, podlegający
odliczeniu
abzuziehender Betrag (m) kwota do odliczenia

Achse (f) oś
Transport per Achse (m) transport kołowy

Ackerbau (m) rolnictwo

ad valorem ad valorem
Rate ad valorem (f) stawka wartościowa
Zoll ad valorem (m) cło od wartości

Adaptation (f) przystosowanie

Adäquanz (f) adekwatność

Administration (f) administracja

administrativ administracyjny
administrative Aufsicht (f) nadzór admini-
stracyjny
administrative Strafe (f) kara administra-
cyjna
administrative Verantwortung (f) odpo-
wiedzialność administracyjna
administratives Protokoll (n) protokół ad-
ministracyjny

Administrativverfahren (n) postępo-
wanie administracyjne

Adressat (m) odbiorca

Adressbuch (n) książka adresowa

Adresse (f) adres
Adresse eines Betriebs (f) adres biurowy
e direkte Adresse (f) adres bezpośredni
genaue Adresse (f) adres dokładny
indirekte Adresse (f) adres pośredni
mit Adresse versehen (f) adresować
ohne Adresse (f) bez adresu
Swift-Adresse (f) adres swiftowy
tatsächliche Adresse (f) adres faktyczny

Adressenänderung (f) zmiana adresu

Adressenanhänger (m) nalepka ad-
resowa
Adressenliste (f) lista adresów
Adressenregister (n) rejestr adresowy
Adressenstelle (f) biuro adresowe
adressieren adresować
Adresskommission (f) prowizja ad-
resowa

Adressregister (n) rejestr adresowy

Adresszettel (m) nalepka adresowa

Ad-Valorem ad valorem, od wartości
Ad-Valorem-Verbrauchssteuer (f) akcyza
od wartości
Ad-Valorem-Fracht (f) fracht liczony od
wartości ładunku, fracht od wartości
Ad-Valorem-Zoll (m) cło ad valorem, cło od
wartości

Affäre (f) afera

Aftermiete (f) opłata za podnajęcie,
czynsz za podnajem

aftervermieten podnająć

Agent (m) agent
Agent des Befrachters (m) agent frachtu-
jącego, agent czarterującego
Agent des Reeders (m) agent armatora
Agent des Schiffseigentümers (m) agent
armatora
Agent des Verfrachters (m) agent frachtu-
jącego, agent wysyłającego
Agent ernennen (m) wyznaczyć agenta
Agent für Immobilienverkauf (m) agent ds.
handlu nieruchomościami
Agent für Verkauf von Patenten (m) agent
patentowy
Agent für Versorgung (m) agent zaopatrze-
niowy
Agent für Werbung (m) agent reklamowy
e beglaubigter Agent (m) agent upełno-
mocniony
Bericht des Agenten (m) sprawozdanie
agenta
diplomatischer Agent (m) agent dyploma-
tyczny
Haftung des Agenten (f) odpowiedzialność
agenta
Handel ohne Agenten (m) handel bez po-
średników
kommerzieller Agent (m) agent handlowy
konzessionierter Agent (m) agent konce-
sjonowany
Pflichten des Agenten (pl) obowiązki agenta
Vollmacht eines Agenten (f) pełnomocnic-
two agenta

abzuziehend
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Wahlrecht des Agenten (n) prawo wyboru
agenta

Agentenauswahl (f) wybór agenta

Agentenrabatt (m) dyskonto przedsta-
wicielskie

Agentenregister (n) rejestr agentów

Agentur (f) agencja, firma agencyjna,
przedsiębiorstwo agencyjne
Agentur der Luftverkehrsgesellschaft (f)
agencja lotnicza
Agentur gründen (f) zakładać agencję
Agentur mit Exklusivrechten (f) agencja na
prawach wyłączności
e ausländische Agentur (f) agencja zagra-
niczna

Agenturdienst (m) obsługa agencyjna

Agenturgebühr (f) opłata agencyjna
Agenturgeschäft (n) przedsiębiorstwo
agencyjne
Agenturprovision (f) opłata agencyj-
na, prowizja agencyjna, wynagrodzenie
agencyjne
Agenturvereinbarung (f) umowa
agencyjna
Agenturvergütung (f) wynagrodzenie
agencyjne, prowizja agencyjna
Agenturvertrag (m) umowa agencyjna
Agenturvertretung (f) przedstawiciel-
stwo agencyjne
aggressiv agresywny
aggressiver Investor (m) inwestor agresywny
Agio (n) agio
Agiotage (f) agiotage
Agrarabschöpfungen (pl) rolne
opłaty wyrównawcze
Agrareigentum (n) własność rolna,
majątek rolny

Agrarerzeugnis (n) produkt rolny

Agrarexport (m) eksport rolny

Agrarkredit (m) kredyt rolny

Agrarkreditinstitut (n) kredytowy bank
rolny
Agrarmarketing (n) marketing produk-
tów rolnych

Agrarmarkt (m) rynek rolny

Agrarpolitik (f) polityka rolna
gemeinsame Agrarpolitik (f) wspólna po-
lityka rolna

Agrarpreis (m) cena na produkcję rolną

Agrarprodukt (n) produkt rolny

Agrarproduktion (f) produkcja rolna

Agrarregelung (f) prawo rolne

Ahndung (f) kara, ściganie karne
strafrechtliche Ahndung (f) dochodzenie
karne

Akkord (m) akord 2. ugoda z wierzycielami

Akkordarbeit (f) praca akordowa
Verdienst aus Akkordarbeit (m) zarobek
akordowy

Akkordarbeiter (m) pracownik akordo-
wy, robotnik akordowy

Akkordlohn (m) płaca akordowa

Akkordlohnsatz (m) stawka akordowa

Akkordsatz (m) stawka akordowa

akkreditieren akredytować

akkreditiert akredytowany
akkreditierte Bank (f) bank akredytowany

Akkreditierter (m) beneficjent akredy-
tywy

Akkreditierung (f) akredytacja

Akkreditiv (n) akredytywa
Akkreditiv ändern (n) zmieniać warunki
akredytywy
Akkreditiv annullieren (n) anulować akre-
dytywę, unieważnić akredytywę
Akkreditiv auf jemandes Namen (n) akre-
dytywa imienna
Akkreditiv ausnutzen (n) wykorzystać akre-
dytywę
Akkreditiv ausschöpfen (n) wyczerpać akre-
dytywę
Akkreditiv ausstellen (n) wystawić akredy-
tywę
Akkreditiv avisieren (n) awizować akredy-
tywę
Akkreditiv bei der Bank eröffnen (n) otwie-
rać akredytywę w banku

Akkreditiv



18

Akkreditiv bestätigen (n) potwierdzić akre-
dytywę
Akkreditiv einräumen (n) otwierać akredy-
tywę, wystawić akredytywę
Akkreditiv erhöhen (n) podwyższyć sumę
akredytywy
Akkreditiv erneuern (n) przedłużać akre-
dytywę
Akkreditiv korrigieren (n) korygować akre-
dytywę, wnosić zmiany do akredytywy
Akkreditiv prolongieren (n) prolongować
akredytywę, przedłużać akredytywę
Akkreditiv rückgängig machen (n) cofać
akredytywę
Akkreditiv stellen (n) otwierać akredytywę,
wystawić akredytywę
Akkreditiv über den vollen Wert (n) akre-
dytywa opiewająca na pełną wartość kon-
traktu
Akkreditiv über die Summe von ... (n) akre-
dytywa na sumę ...
Akkreditiv verlängern (n) prolongować
akredytywę
Akkreditiv widerrufen (n) anulować akre-
dytywę
Akkreditiv zu jemandes Gunsten eröffnen
(n) otwierać akredytywę na rzecz ...
Akkreditiv zurückziehen (n) odwołać akre-
dytywę
e abgelaufenes Akkreditiv (n) akredytywa
przeterminowana
Anweisung des Akkreditivs (f) przelew
akredytywy
aufgegliedertes Akkreditiv (n) akredytywa
podzielna
Authentizität eines Akkreditivs (f) auten-
tyczność akredytywy
Avisierung des Akkreditivs (f) awizowa-
nie akredytywy
Bank-Akkreditiv (n) akredytywa bankowa
begrenztes Akkreditiv (n) akredytywa ogra-
niczona
Besitzer des Akkreditivs (m) posiadacz
akredytywy, właściciel akredytywy
bestätigtes Akkreditiv (n) akredytywa po-
twierdzona
unwiderrufliches, bestätigtes Akkreditiv
(n) akredytywa nieodwołalna, potwierdzona

betragbares Akkreditiv (n) akredytywa
przenośna
Bezahlung durch Akkreditiv (f) rozlicze-
nie przy użyciu akredytyw
Datum des Akkreditivs (n) data akredytywy
Deckung eines Akkreditivs (f) pokrycie
akredytywy
dokumentarisches Akkreditiv (n) akredy-
tywa dokumentowa
nicht dokummentäires Akkreditiv (n)

akredytywa zwykła
durch Akkreditiv zahlen (n) płacić akredy-
tywą
einfaches Akkreditiv (n) akredytywa bez-
dokumentowa, akredytywa czysta
Eröffnung eines Akkreditivs (f) wystawie-
nie akredytywy
Anweisung zur Eröffnung eines Akkre-
ditivs (f) polecenie otwarcia akredytywy
Avis über Eröffnung eines Akkreditivs
(n) awizowanie otwarcia akredytywy

gebundenes Akkreditiv (n) akredytywa
wiązana
gedecktes Akkreditiv (n) akredytywa po-
kryta
einmalig gestelltes Akkreditiv (n) akre-
dytywa pojedyncza

Gültigkeitsdauer eines Akkreditivs (f)

okres ważności akredytywy
Inanspruchnahme eines Akkreditivs (f)

wykorzystanie akredytywy
Avis über Inanspruchnahme eines Ak-
kreditivs (n) awizo o wykorzystaniu akre-
dytywy, zawiadomienie o wykorzystaniu
akredytywy

kumulatives Akkreditiv (n) akredytywa ku-
mulacyjna
Löschung eines Akkreditivs (f) zamknię-
cie akredytywy
negoziierbares Akkreditiv (n) akredytywa
zbywalna
Negoziierung des Akkreditivs (f) negocja-
cja akredytywy
nichtdokumentäres Akkreditiv (n) akredy-
tywa bezdokumentowa
nichtdokumentäres Akkreditiv (n) akredy-
tywa czysta

Akkreditiv
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offenes Akkreditiv (n) akredytywa otwarta
Prolongation eines Akkreditivs (f) przed-
łużenie akredytywy
reines Akkreditiv (n) akredytywa czysta
revolvierendes Akkreditiv (n) kredyt rewol-
wingowy
nicht revolvierendes Akkreditiv (n) akre-
dytywa nieodnawialna

Stellung eines Akkreditivs (f) wystawie-
nie akredytywy
teilbares Akkreditiv (n) akredytywa po-
dzielna
transferables Akkreditiv (n) akredytywa
bez wymienienia beneficjantów, akredyty-
wa przenośna, akredytywa zbywalna
nicht übertragbares Akkreditiv (n) akre-
dytywa nieprzenośna

Überweisung eines Akkreditivs (f) prze-
niesienie akredytywy
unbefristetes Akkreditiv (n) akredytywa
nieograniczona
unbestätigtes Akkreditiv (n) akredytywa
niepotwierdzona
unwiderrufliches, unbestätigtes Akkre-
ditiv (n) akredytywa nieodwołalna, niepo-
twierdzona

ungültiges Akkreditiv (n) akredytywa prze-
terminowana
unteilbares Akkreditiv (n) akredytywa nie-
podzielna
unwiderrufliches Akkreditiv (n) akredyty-
wa bezpośrednia, akredytywa nieodwołalna
bestätigtes unwiderrufliches Akkreditiv
(n) akredytywa potwierdzona nieodwołalna

Verwertung des Akkreditivs (f) wyczerpa-
nie akredytywy, wykorzystanie akredytywy
Widerruf des Akkreditivs (m) odwołanie
akredytywy
widerrufliches Akkreditiv (n) akredytywa
odwołalna
Zahlung aus dem Akkreditiv (f) płatność
akredytywą, zapłata akredytywą
Zahlungsgarantie für Akkreditiv (f) gwa-
rancja zapłaty kwoty akredytywy

Akkreditivablauf (m) wygaśnięcie akre-
dytywy

Akkreditiveränderung (f) zmiana
akredytywy

Akkreditivanzeige (f) zawiadomienie
o otwarciu akredytywy

Akkreditivaufhebung (f) unieważ-
nienie akredytywy

Akkreditivauflösung (f) unieważnie-
nie akredytywy

Akkreditivaussteller (m) wystawca
akredytywy

Akkreditivauthentizität (f) auten-
tyczność akredytywy

Akkreditivavisierung (f) awizowanie
akredytywy

Akkreditivbank (f) bank negocjujący
akredytywę

Akkreditivbedingungen (pl) warun-
ki akredytywy

Akkreditivbegünstigter (m) benefi-
cjent akredytywy

Akkreditivbestätigung (f) potwier-
dzenie akredytywy

Akkreditivbetrag (m) kwota akredyty-
wy, suma akredytywy

Akkreditiveinräumung (f) otwarcie
akredytywy dokumentowej
Garantie für Akkreditiveinräumung (f)

gwarancja otwarcia akredytywy dokumen-
towej

Akkreditiverneuerung (f) prolonga-
ta ważności akredytywy

Akkreditiveröffnung (f) otwarcie
akredytywy dokumentowej

Beantragung der Akkreditiveröffnung (f)
wniosek o otwarcie akredytywy

Akkreditiveröffnungsauftrag (m)

wniosek o otwarcie akredytywy, zlecenie
otwarcia akredytywy, polecenie otwarcia
akredytywy

Akkreditiveröffnungsinstruktionen
(pl) instrukcje dotyczące otwarcia akredytywy

Akkreditivgeber (m) zleceniodawca
akredytywy

Akkreditivgestellungsinstruk-
tionen (pl) instrukcje dotyczące otwarcia
akredytywy

Akkreditivgestellungsinstruktionen
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Akkreditivgrenze (f) plafon akredytywy

Akkreditivinhaber (m) właściciel akre-
dytywy

Akkreditivplafond (m) plafon akredy-
tywy, pułap akredytywy

Akkreditivsteller (m) posiadacz akre-
dytywy

Akkreditivstellung (f) otwarcie akre-
dytywy

Akkreditivsumme (f) kwota akredytywy
Akkreditivverlängerung (f) prolon-
gata akredytywy
Akkreditivzweitschrift (f) duplikat
akredytywy
Akkumulation (f) akumulacja
Akkumulationsfonds (m) fundusz
akumulacyjny
Akkumulationsquote (f) tempo aku-
mulacji
Akkumulationsrate (f) stopa akumu-
lacji
Amortisationssatz (m) stopa amorty-
zacji
akkumulieren akumulować

Akontozahlung (f) a' konto

Akquisiteur (m) akwizytor
Akquisiteur für Versicherungen (m) agent
ubezpieczeniowy
Aquisitionsplanung (f) planowanie
akwizycji
Akt (m) akt (czyn)

Aktenauszug (m) wyciąg z akt
Aktenbezeichnung (f) sygnatura akt
Aktenkennzeichen (n) symbol ewi-
dencyjny
Aktennummer (f) sygnatura akt
Aktenzeichen (n) numer (znak) listu,
sygnatura akt

Aktie (f) akcja
Aktien ausgeben (pl) wydawać akcje, emi-
tować aukcje
Aktien halten (pl) posiadać akcje
e Einkünfte aus Aktien (pl) dochód z akcji
Ergebnis je Aktie (n) zysk na akcję

Ertrag aus Aktien (m) dochód z akcji, ren-
towność akcji
Dividende pro Aktie (f) dywidenda na akcję
Gewinn pro Aktie (m) zysk na akcję
Handel mit Aktien (m) handel akcjami
Liste der Aktien (f) wykaz akcji
nichtstimmberechtigte Aktie (f) akcja bez
prawa głosu
Prämie pro Aktie (f) premia od akcji
Rückkauf von Aktien (m) wykup akcji
Rücknahme von Aktien (f) wycofanie akcji
stimmrechtslose Aktie (f) akcja bez prawa
głosu

Aktienart (f) rodzaj akcji

Aktienausgabe (f) emisja akcji

Aktienbank (f) bank akcyjny

Aktienbesitzer (m) posiadacz akcji, wła-
ściciel akcji

Aktienbestand (m) portfel akcji

Aktienbuch (n) rejestr akcji

Aktiendividende (f) dywidenda z akcji

Aktienemission (f) emisja akcji

Aktiengesellschaft (f) przedsiębior-
stwo akcyjne, spółka akcyjna, towarzystwo
akcyjne
geschlossene Aktiengesellschaft (f) spół-
ka akcyjna zamknięta

Aktienhalter (m) posiadacz akcji

Aktienhandel (m) handel akcjami

Aktienhandelsvolumen (n) wiel-
kość obrotu akcjami

Aktienindex (m) indeks akcji, indeks cen
akcji

Aktieninhaber (m) akcjonariusz, posia-
dacz akcji, właściciel akcji

Aktienkapital (n) kapitał akcyjny

Aktienkontrollpaket (n) większościo-
wy pakiet akcji

Aktienkurs (m) kurs akcji

Anstieg der Aktienkurse (m) wzrost kursu
akcji

Aktienkursindex (m) wskaźnik kursów
akcji

Akkreditivgrenze
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Aktienmanagement (n) zarządzanie
akcjami

Aktienmarkt (m) rynek akcji

Aktienmehrheit (f) kontrolny pakiet akcji
Besitzer der Aktienmehrheit (m) posiadacz
kontrolnego pakietu akcji

Aktiennotierung (f) notowanie akcji

Aktienpaket (n) pakiet akcji

Aktienrecht (n) prawo akcyjne, prawo o
spółkach akcyjnych

Aktienregister (n) rejestr akcji

Aktienrendite (f) dochód z akcji

Aktienspekulant (m) spekulant aukcjami

Aktienspekulation (f) spekulacja ak-
cjami, spekulacja na kursach akcji

Aktientransfer (m) transfer akcji

Aktienübertragung (f) transfer akcji

Aktienurkunde (f) świadectwo udziałowe

Aktienverkauf (m) sprzedaż akcji

Aktienzertifikat (n) świadectwo udziałowe

Aktion (f) akcja (czynność)

Aktionär (m) akcjonariusz, posiadacz akcji
größerer Aktionär (m) posiadacz kontrol-
nego pakietu akcji
Liste der Aktionäre (f) lista akcjonariuszy
Verzeichnis der Aktionäre (n) lista akcjo-
nariuszy

Aktionärsverzeichnis (n) rejestr ak-
cjonariuszy

Aktiva (pl) aktywa
Aktiva und Passiva aktywa i pasywa
e festliegende Aktiva (pl) aktywa trwałe
finanzielle Aktiva (pl) aktywa finansowe
Liquidität der Aktiva (f) płynność aktywów

Aktivaverkauf (m) sprzedaż aktywów

Aktivbilanz (f) bilans dodatni

Aktivbuchwert (m) wartość księgowa ak-
tywów

aktiv aktywny, dodatni
aktive Bilanz (f) bilans aktywny, bilans dodatni
aktive Handelsbilanz (f) dodatni bilans han-
dlowy

aktive Veredelung (f) uszlachetnienie czynne
Ausfuhr nach aktiver Veredelung, Nich-
terhebungsverfahren (f) wywóz po uszla-
chetnianiu czynnym, system zawieszeń
Beendigung der aktiven Veredelung (f)

zakończenie procedury uszlachetniania
czynnego

aktiver Veredelungsverkehr (m) obrót
uszlachetniający czynny

Aktiven (pl) aktywa
Aktivenrentabilität (f) rentowność ak-
tywów
Aktivforderungen (pl) należności
Aktivgeschäfte der Bank (pl) ope-
racje bankowe czynne
Aktivhandel (m) handel eksportowy
Aktivität (f) aktywność
wirtschaftliche Aktivität (f) aktywność go-
spodarcza, działalność gospodarcza
Aktivitätsplanung (f) planowanie dzia-
łalności
Aktivmanagement (n) zarządzanie ak-
tywami
Aktivposten (m) aktywa
Aktivposten der Bilanz (pl) aktywa bilansu
Aktivsaldo (m) bilans aktywny, bilans do-
datni, saldo aktywne, saldo dodatnie
Aktivseite (f) aktywa
Aktivvermögen (n) aktywa
aktualisieren aktualizować

Aktualisierung (f) aktualizacja
Aktualisierung der Daten (f) aktualizacja
danych

Aktualwert (m) wartość aktualna

Aktuar (m) aktuariusz

aktuell aktualny, bieżący
aktuelle Information (f) informacja bieżąca
aktueller Marktwert (m) rynkowa wartość
inwestycji
aktueller Preis (m) cena bieżąca
aktueller Wert (m) wartość obecna, war-
tość w cenach bieżących

Akzept (n) akcept, przyjęcie, weksel awa-
lizowany
Akzept des gezogenen Wechsels (n) ak-
cept traty, akcept wekslowy

Akzept


