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Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 

a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie 

unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania 

w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 

1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., podpisanego 

w Abu Zabi dnia 11 grudnia 2013 r. 

(druk nr 674) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa wyraża zgodę na ratyfikację Protokołu między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego 

Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów 

Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od 

opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku oraz protokół do tej umowy 

(zwanego w dalszej części opinii „Protokołem”). 

Postanowienia Protokołu oparte zostały na Modelowej Konwencji Organizacji 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w sprawie podatków od dochodu i majątku. 

Protokół zmienia dotychczasową Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 

a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od 

dochodu i majątku oraz protokół do tej umowy (Dz. U. z 1994 r. Nr 81, poz. 373, zwaną 

w dalszej części opinii „Umową o unikaniu podwójnego podatkowania”). Uzasadnieniem 

nowych postanowień umownych jest uaktualnienie dotychczasowej Umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania i dostosowanie jej do obecnych standardów międzynarodowej 

współpracy podatkowej. 
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Protokół na nowo określa katalog podatków, do jakich znajdzie zastosowanie 

Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. W Polsce będzie to podatek 

dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych. 

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania 

obejmie podatek dochodowy oraz podatek dochodowy od osób prawnych. 

Protokół przewiduje szereg nowych postanowień. Wprowadza między innymi 

ogólną klauzulę zabezpieczającą przed nadużywaniem Umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania poprzez aranżowanie stosunków prawnych lub transakcji, których wyłącznym 

lub jednym z celów jest osiągnięcie korzyści w sposób sprzeczny z przedmiotem lub celem 

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wśród nowych postanowień odnaleźć 

można także tzw. klauzulę nieruchomościową polegającą na tym, że zyski rezydenta 

z przeniesienia własności akcji w spółce, której więcej niż 50% wartości pochodzi 

z nieruchomości, położonych w drugim państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim 

państwie.  

Protokół zmienia, w przypadku Polski, metodę unikania podwójnego opodatkowania 

z metody wyłączenia z progresją
1
 na metodę proporcjonalnego odliczenia

2
. Metoda 

odliczenia, w odróżnieniu do metody wyłączenia z progresją, nie wyłącza określonych 

dochodów z opodatkowania na terytorium Polski, które to wyłączenie może prowadzić, w 

przypadku nieosiągania przez podatnika dochodów z innych źródeł w Polsce, do podwójnego 

nieopodatkowania określonego dochodu 

Protokół wprowadza pełną klauzulę wymiany informacji podatkowych, co oznacza, 

że jeżeli umawiające się państwo wystąpi o informację, drugie umawiające się państwo użyje 

swoich środków służących zbieraniu informacji, aby ją uzyskać, nawet jeżeli to drugie 

umawiające się państwo nie potrzebuje jej do własnych celów podatkowych. Klauzula ta 

obejmuje także informacje posiadane przez banki i inne instytucje finansowe. 

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 

                                                 

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

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 70. posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 2378). Projekt stanowił przedmiot prac 

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

wprowadziły poprawek do projektu. Poprawek nie zgłoszono także w trakcie drugiego 

czytania (na posiedzeniu Sejmu). Ustawa została przyjęta w brzmieniu przedłożenia 

rządowego.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

Szymon Giderewicz 

Główny legislator 

 


