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Opinia do ustawy  

o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami  

o wymianie informacji w sprawach podatkowych,  

podpisanej w Londynie dnia 29 listopada 2013 r. 

(druk nr 677) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa wyraża zgodę na ratyfikację Umowy między Rzecząpospolitą 

Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej 

w Londynie dnia 29 listopada 2013 r. (zwanej w dalszej części opinii „Umową”). 

Polska nie zawarła dotychczas z Kajmanami umowy o wymianie informacji w sprawach 

podatkowych. 

Postanowienia Umowy oparte zostały na Modelowej Konwencji Organizacji 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju o wymianie informacji podatkowych.  

Podatki, których dotyczy umowa to w przypadku Polski – podatek dochodowy od osób 

fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych, a w przypadku Kajmanów – 

wszelkie podatki bez względu na rodzaj i nazwę. 

Zakres przekazywanych informacji określa art. 1 Umowy, zgodnie z którym są to 

informacje mogące mieć istotne znaczenie dla administracji i stosowania prawa 

wewnętrznego w zakresie podatków, w tym informacje o istotnym znaczeniu dla określenia 

wymiaru i poboru podatków, dla windykacji i egzekucji zaległości podatkowych oraz dla 

dochodzenia w sprawach podatkowych i ścigania w sprawach przestępstw podatkowych. 

Zgodnie z Umową, strona proszona o pomoc nie jest zobowiązana do udzielenia informacji, 
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które nie znajdują się w posiadaniu jej organów. Każda informacja przekazywana i 

otrzymywana przez strony traktowana jako informacja poufna, zgodnie z art. 8 Umowy. 

Informacje będą wymieniane bez względu na to, czy strona proszona o pomoc 

potrzebuje ich dla własnych celów podatkowych, jak również niezależnie od tego czy czyn 

podlegający dochodzeniu stanowi przestępstwo na podstawie prawa strony proszonej 

o pomoc. Strona proszona o pomoc jest zobowiązana do podjęcia wszelkich starań w celu 

dostarczenia informacji stronie wnioskującej.  

Umowa zwiera uregulowania zobowiązujące umawiające się strony do przekazania 

żądanych informacji, w formie zeznań świadków i uwierzytelnionych kopii oryginalnych 

dokumentów oraz informacji pochodzących z banków, innych instytucji finansowych oraz od 

wszelkich innych osób (w tym zawiera postanowienia dotyczące obowiązku uchylenia 

tajemnicy bankowej). 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie 

określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów 

podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 494), wydanego na podstawie art. 9a 

ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Kajmany 

znajdują się obecnie na liście krajów oraz terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję 

podatkową. 

Umowa dotyczy konstytucyjnych praw i wolności oraz spraw uregulowanych 

w ustawie. 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 70. posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 2416). 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.  
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III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

 

 

Szymon Giderewicz 

Główny legislator 

 


