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Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską  

a Wielkim Księstwem Luksemburga, zmieniającego Konwencję między 

Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania 

podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, 

sporządzoną w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r., 

 podpisanego w Luksemburgu dnia 7 czerwca 2012 r. 

(druk nr 205) 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Opiniowana ustawa wyraża zgodę na ratyfikację Protokołu między Rzecząpospolitą 

Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga, zmieniającego Konwencję między 

Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. 

Zmiany wprowadzane Protokołem, oparte na Modelowej Konwencji Organizacji 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w sprawie podatków od dochodu i majątku, dotyczą 

miedzy innymi: 

1) stawek podatku u źródła dla dochodów pasywnych (dywidend, odsetek, 

należności licencyjnych i zysków majątkowych, 

2) poszerzenia katalogu przypadków stosowania metody proporcjonalnego 

zaliczenia1 jako metody unikania podwójnego opodatkowania (obok dochodów 

z odsetek i należności licencyjnych, także dochody z tytułu dywidend, zysków 

przedsiębiorstwa, przeniesienia własności majątku oraz wolnych zawodów; 

                                                 
1 Metoda proporcjonalnego zaliczenia polega na tym, że podatek zapłacony od dochodu osiągniętego za granicą 
jest zaliczany na poczet podatku należnego w kraju rezydencji podatkowej, obliczonego od całości dochodów 
w takiej proporcji, w jakiej dochód ze źródeł zagranicznych pozostaje w stosunku do całości dochodu podatnika. 
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w pozostałym zakresie, tak jak dotychczas, zastosowanie znajdzie metoda 

wyłączenia z progresją2), 

3) wprowadzenia klauzuli switch over umożliwiającej obu umawiającym się 

państwom (w określonych przypadkach) zmianę metody podwójnego 

opodatkowania i przejście z metody wyłączenia z progresją ma metodę 

proporcjonalnego zaliczenia); 

4) wprowadzenia pełnej klauzuli wymiany informacji podatkowych 

(umożliwienie żądania informacji, nawet jeżeli drugie umawiające się państwo 

nie potrzebuje ich do własnych celów oraz informacji znajdujących się w 

posiadaniu instytucji finansowych i banków). 

 

Protokół dotyczy konstytucyjnych praw i wolności, w szczególności obejmuje 

materię, o której mowa w art. 217 Konstytucji. Z tych względów zasadnym jest tryb 

związania Polski umową za uprzednią zgodą na ratyfikację wyrażoną w ustawie (zgodnie 

z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 10 października 2012 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 671). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowych: Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Komisje nie 

wprowadziły poprawek do projektu. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu przedłożenia.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

Szymon Giderewicz 

starszy legislator 

 

                                                 
2 Metoda wyłączenia z progresją polega na tym, że dochód osiągnięty za granicą jest zwolniony z podatku 
w kraju rezydencji podatkowej, a brany jest jedynie pod uwagę przy obliczaniu stawki podatkowej, według 
której podatnik będzie zobowiązany rozliczyć podatek od dochodów uzyskanych w kraju rezydencji podatkowej. 


