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Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu  

między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii  

zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii 

w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się  

od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzoną w Warszawie dnia 

9 września 2009 r., podpisanego w Oslo dnia 5 lipca 2012 r. 

(druk nr 245) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa wyraża zgodę na ratyfikację Protokołu między Rzecząpospolitą 

Polską a Królestwem Norwegii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską 

a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania 

uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (zwanego dalej 

„Protokołem”. 

Zgodnie z Protokołem zmianie ulegają postanowienia Konwencji między 

Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od 

dochodu (zwanej dalej „Konwencją”) dotyczące miejsca opodatkowania wynagrodzenia 

z tytułu pracy na pokładach statków morskich. W konsekwencji Protokół uzupełnia także 

postanowienia Konwencji dotyczące metod unikania podwójnego opodatkowania. 

Zgodnie ze zdaniem drugim art. 14 ust. 3 Konwencji, jeżeli wynagrodzenie zostało 

uzyskane w związku z wykonywaniem pracy najemnej na pokładzie statku morskiego 

zarejestrowanego w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS), wynagrodzenie 

to podlega opodatkowaniu tylko w tym umawiającym się państwie, w którym odbiorca 

wynagrodzenia ma miejsce zamieszkania. Protokół uchyla to rozwiązanie (zdanie drugie). 

Skutkiem czego do wszystkich marynarzy uzyskujących dochody z tytułu pracy na statku 

eksploatowanym przez norweskie lub polskie przedsiębiorstwo transportu morskiego, 

znajdzie zastosowanie reguła ogólna, wyrażona obecnie w art. 14 ust. 3 zdanie pierwsze 

Konwencji. Zgodnie z tą regułą, dochód będzie opodatkowany w państwie, w którym 
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znajduje się przedsiębiorstwo transportu morskiego. W konsekwencji, miejsce rejestracji 

statku w którymkolwiek z polskich lub norweskich rejestrów stanie się z perspektywy 

opodatkowania marynarzy nieistotne.  

Beneficjentami modyfikacji Konwencji będą marynarze posiadający miejsce 

zamieszkania w Polsce oraz wykonujący pracę na pokładach statków zarejestrowanych 

w norweskim rejestrze NIS. Na podstawie wprowadzonej do Konwencji zmiany, osoby 

należące do tej kategorii zawodowej będą podlegały opodatkowaniu w Norwegii. Jednakże 

zgodnie z norweskim prawem wewnętrznym, ich dochody będą zwolnione z opodatkowania 

u źródła.  

Z uwagi na obecne zobowiązanie Polski przepisami Konwencji do stosowania do 

powyższej kategorii dochodu metody unikania podwójnego opodatkowania w formie tzw. 

wyłączenia z progresją1, w przypadku nieosiągania przez polskiego rezydenta innych 

dochodów ze źródeł położonych na terytorium Polski, dochód ten nie podlegałby 

opodatkowaniu również w Polsce. Z uwagi na powyższe Protokół wprowadza klauzulę 

uchylającą stosowanie metody wyłączenia z progresją i przewiduje użycie w jej miejsce 

odliczenia proporcjonalnego2, w przypadkach, w których w państwie źródła występuje brak 

opodatkowania określonego dochodu lub majątku. Tym samym Polska, na mocy Konwencji, 

nie będzie wyłączona z możliwości opodatkowania dochodów osiągniętych w Norwegii 

i niepodlegających efektywnemu opodatkowaniu w państwie źródła. Brak opodatkowania lub 

opodatkowanie na preferencyjnych warunkach będzie bowiem uzależnione od przepisów 

prawa wewnętrznego obu umawiających się państw. Na podstawie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych polski podatnik ma prawo odliczyć od podatku 

dochodowego kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z metodą 

odliczenia proporcjonalnego a kwotą podatku od dochodów z określonych w ustawie źródeł, 

obliczonego zgodnie z metodą wyłączenia z progresją.  

W rezultacie, w odniesieniu do dochodów polskich marynarzy z tytułu pracy na 

statkach eksploatowanych przez norweskie przedsiębiorstwa, nawet jeśli zastosowanie 

znajdzie metoda odliczenia proporcjonalnego, efektywne opodatkowanie tego dochodu 

w Polsce będzie nie wyższe niż w przypadku, gdyby do obliczenia wysokości podatku od tego 

                                                 
1 Metoda wyłączenia z progresją polega na tym, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód 
osiągnięty za granicą, Jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu (osiągniętego w Polsce) 
stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu (łącznie z dochodem osiągniętym za granicą). 
2 Metoda odliczenia proporcjonalnego polega na tym, że dochód osiągnięty za granicą jest opodatkowany 
w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą (odliczenie to możliwe jest tylko 
do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie). 
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dochodu zastosowanie miała metoda wyłączenia z progresją. Oznacza to, iż w przypadku 

braku dodatkowych dochodów marynarza ze źródeł położonych na terytorium Polski, 

wynagrodzenie za pracę na norweskim statku nie będzie w ogóle podlegało opodatkowaniu 

w Polsce.  

 

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 26. posiedzeniu w dniu 16 listopada 2012 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 818). 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 

 


