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Opinia do ustawy o ratyfikacji  

Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego 

mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, 

sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. 

(druk nr 606) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa wyraża zgodę na ratyfikację Konwencji wielostronnej implementującej środki 

traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy 

opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. 

(zwanej w dalszej części opinii „Konwencją”). 

Konwencja ma na celu wprowadzenie możliwości automatycznej zmiany zawartych 

przez państwo – stronę Konwencji dwustronnych umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania (umów podatkowych), bez konieczności zawierania nowej umowy 

międzynarodowej. W efekcie postanowienia Konwencji wprowadzają mechanizm jednego 

wielostronnego instrumentu prawnego pozwalającego wprowadzić zmiany w obowiązujących 

bilateralnych umowach podatkowych, poprzez zmianę zakresu ich stosowania – bez 

konieczności nowych negocjacji międzynarodowych i podpisywania nowej umowy 

podatkowej. 

Objęcie (zmodyfikowanie) danej umowy podatkowej postanowieniami Konwencji 

wymagać będzie notyfikacji umowy przez oba państwa będące jej stronami. Umowy 

nienotyfikowane albo notyfikowane jedynie przez jedną stronę nie będą objęte Konwencją 

(będą obowiązywać w dotychczasowym brzmieniu). 

Poza samą notyfikacją danej umowy podatkowej do objęcia Konwencją, państwa – 

strony Konwencji mogą dokonać wyboru zakresu regulacji, które chcą stosować do danej 
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umowy. W tym celu mogą złożyć stosowne zastrzeżenia oraz wybrać fakultatywne bądź 

alternatywne opcje. Mogą też złożyć oświadczenia o stosowaniu rozwiązań przewidzianych 

Konwencją. 

Stanowiska państw co do notyfikacji konkretnych umów podatkowych (do objęcia tych 

umów Konwencją) mają zostać wyrażone w wykazie zastrzeżeń i notyfikacji składanym 

w formie formularza zastrzeżeń oraz notyfikacji do depozytariusza Konwencji (Sekretarza 

Generalnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) wraz z jej ratyfikacją. 

Projekty formularzy, do momentu ratyfikacji Konwencji przez dane państwo, mogą ulegać 

zmianie. Nie są wiec integralną częścią Konwencji. Także po ratyfikacji Konwencji każde 

z państw, w każdym czasie, będzie mogło złożyć u depozytariusza nowe notyfikacje bądź 

wycofać się z zastrzeżeń albo je zawęzić (zob. art. 28 ust. 9 i art. 29 ust. 5 Konwencji). 

Konwencja nie uchyli postanowień wiążących Polskę umów podatkowych. Zgodne 

notyfikacje danej umowy międzynarodowej do objęcia Konwencją, zmienią jednak zakres jej 

stosowania. W efekcie postanowienia Konwencji będą miały pierwszeństwo stosowania 

w polskim porządku prawnym, co skutkować będzie modyfikacją, uzupełnieniem bądź 

wyłączeniem poszczególnych zapisów umowy bez przeprowadzenia, poprzedzonej 

negocjacjami, formalnej zmiany umowy. 

Konwencja przewiduje minimalny standard wdrożenia. Państwa strony Konwencji 

notyfikując daną umowę podatkową mają, niepodlegający wyłączeniu, obowiązek stosowania 

– w zakresie stosunków z państwem – drugą stroną umowy podatkowej – art. 6, art. 7 i art. 16 

Konwencji, które określają kolejno: 

1) wyrażony w preambułach do umów podatkowych cel ich postanowień – obok unikania 

podwójnego opodatkowania, także zapobieganie unikaniu opodatkowania, 

2) ogólną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania (w celu zagwarantowania aby 

przepisy umów podatkowych nie były wykorzystywane w agresywnym planowaniu 

podatkowym), 

3) procedurę wzajemnego porozumiewania się mającą na celu poprawę istniejących 

mechanizmów rozwiązywania sporów (jeżeli działania jednego lub obu umawiających 

się państw powodują opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami umowy 

podatkowej, wówczas, niezależnie od środków odwoławczych przewidzianych w prawie 

wewnętrznym tych państw, można przedstawić swoją sprawę właściwemu organowi 
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którejkolwiek z umawiających się państw, tak aby uniknąć podwójnego 

opodatkowania). 

W pozostałym zakresie, w efekcie złożenia zastrzeżeń i wyboru fakultatywnych bądź 

alternatywnych opcji, możliwe jest niestosowanie, pomimo notyfikacji umowy podatkowej, 

części przepisów Konwencji przez dane państwo. Postanowienia Konwencji wykraczające 

poza minimalny standard wdrożenia to regulacje obejmujące: 

1) podmioty transparentne podatkowo (czyli podmioty, które nie podlegają 

opodatkowaniu, a regułą jest opodatkowanie osób wchodzących w skład tych 

podmiotów); celem regulacji jest zapobieganie przypadkom sztucznego tworzenia 

spółek – wyłącznie w celu unikania opodatkowania, 

2) kwestie „podwójnej” rezydencji podatkowej – obowiązkową procedurę wzajemnego 

porozumiewania się co do siedziby podmiotu, w celu ustalenia właściwej jurysdykcji 

podatkowej, 

3) metodę proporcjonalnego zaliczenia jako podstawową metodę unikania podwójnego 

opodatkowania (automatyczne wprowadzenie metody zaliczenia proporcjonalnego 

w umowach podatkowych, które przewidują stosowanie jako metody unikania 

podwójnego opodatkowania metody wyłączenia z progresją), 

4) uzależnienie zastosowania niższej stawki podatku u źródła z tytułu wypłat dywidend od 

wspólnika będącego nierezydentem, w przypadku gdy podmiot ten posiada określony 

udział w kapitale spółki zależnej, od dodatkowego warunku posiadania udziałów co 

najmniej przez 365 dni, 

5) klauzule nieruchomościowe mające na celu zapobieganie unikaniu opodatkowania 

dochodów ze zbycia nieruchomości w państwie miejsca położenia tej nieruchomości 

przez tworzenie spółek nieruchomościowych z udziałem zagranicznym i sprzedaż 

udziałów (akcji) w tych spółkach nierezydentom lub uzupełnienie takich klauzul 

o dodatkowe (uściślające) warunki, 

6) klauzule antyabuzywne dotyczące zakładów położonych na terytoriach trzecich, 

7) klauzulę ochronną mającą na celu podkreślenie prawa państwa do opodatkowania 

własnych rezydentów, 

8) klauzule związane ze sztucznym unikaniem statusu zakładu, 

9) korekty współzależne dotyczące podmiotów powiązanych, 

10) procedurę arbitrażową (możliwość wdrożenia w określonym czasie, obowiązkowego 

i wiążącego arbitrażu w przypadku braku osiągnięcia, w określonym terminie, 
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porozumienia przez właściwe organy w ramach procedury wzajemnego porozumiewania 

się). 

Wejście w życie Konwencji będzie miało wpływ na zakres zawartych przez Polskę 

międzynarodowych umów podatkowych. Z tych względów, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 

Konstytucji, zasadnym jest tryb związania Polski Konwencją za uprzednią zgodą na 

ratyfikację wyrażoną w ustawie. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 48. posiedzeniu w dniu 29 września 2017 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 1776). Projekt stanowił przedmiot prac 

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

wprowadziły poprawek do projektu. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu przedłożenia 

rządowego.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Ratyfikowane umowy międzynarodowe, po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, są 

częścią polskiego porządku prawnego, źródłem powszechnie obowiązującego prawa. Są 

stosowane bezpośrednio, a w przypadku umów ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną 

w ustawie mają pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. 

Uprzedniej zgody na ratyfikowanie umowy międzynarodowej wyrażonej w ustawie wymaga 

(ze względu na materię – konstytucyjne prawa i obowiązki oraz sprawy uregulowane 

w ustawie lub wymagające regulacji ustawowej) – w zasadzie każda umowa podatkowa 

(umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania).  

Powyższa charakterystyka wymagających ratyfikacji umów międzynarodowych, w tym 

umów podatkowych wymagających zgody na ratyfikację wyrażonej w ustawie, wynika 

z przepisów art. 87 ust. 1, art. 88 ust. 3, art. 89 ust 1, art. 91 ust. 1 i 2 oraz art. 217 

Konstytucji. Przyjęty przez Konwencję mechanizm „automatycznej” zmiany zawartych 

umów międzynarodowych, w drodze notyfikacji; bez udziału parlamentu oraz bez 

formalnych gwarancji opublikowania zakresu wprowadzanych zmian, wymaga analizy 

zgodności takiego rozwiązania z przytoczonymi przepisami Konstytucji. Takiej analizy nie 

przedstawia uzasadnienie do projektu ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację Konwencji. 
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Zwraca uwagę, że ostateczna treść wiążących Polskę z innymi państwami – stronami 

Konwencji umów podatkowych znana będzie dopiero po złożeniu, będącego obecnie jedynie 

projektem, formularza zastrzeżeń i notyfikacji – przez stronę polską oraz przez drugie 

państwo – stronę bilateralnej umowy międzynarodowej. Formularze takie będą złożone 

w momencie ratyfikacji Konwencji (nie są jej integralną częścią) i będą mogły być następnie, 

również bez konieczności przeprowadzenia procedury traktatowej, zmienione w wyniku 

samej notyfikacji przez państwa strony umowy. W ten sposób materia podatkowa  

(np. w sprawie wyboru metody unikania podwójnego opodatkowania oraz w sprawie klauzul 

przeciwko unikaniu opodatkowania), do tej pory regulowana ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie (przez parlament), będzie 

podlegać modyfikacjom na skutek notyfikacji umów podatkowych do objęcia Konwekcją 

(jedynie decyzją rządu jako organu prowadzącego politykę zagraniczną). W tym kontekście 

można postawić pytanie, o zgodność takiego rozwiązania z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz art. 217 

Konstytucji. Z uwagi na fakt, iż Konwencja nie daje zupełnej dowolności co do kształtowania 

materii umów podatkowych w drodze notyfikacji, a jedynie pozwala poruszać się w ramach 

ściśle przez nią wyznaczonych, można przyjąć, że takie rozwiązanie mieści się 

w przytoczonych standardach konstytucyjnych. Uzasadnienie do projektu ustawy (poza 

ogólnym stwierdzeniem, że liczba wariantów zmian potencjalnie możliwych jest ograniczona 

oraz że ich istotą jest dobór środków prowadzących do wzmocnienia mechanizmów walki 

z unikaniem opodatkowania) nie dostrzega jednak tak postawionego problemu. 

2. Kolejny problem, na który należy zwrócić szczególną uwagę, to problem należytego 

ogłoszenia czynności konwencjonalnych jakimi są dokonywane na podstawie Konwencji 

notyfikacje (zastrzeżenia, opcje, oświadczenia). Jak już zaznaczono dokonane przez Polskę 

notyfikacje oraz symetrycznie dokonane notyfikacje państw, z którymi Polska ma zawarte 

umowy podatkowe, nie uchylą wiążących Polskę umów podatkowych. Umowy te w dalszym 

ciągu będą stanowić część polskiego porządku prawnego. Zmieni się jednak zakres ich 

stosowania. W efekcie część postanowień umów podatkowych będzie wyłączona od 

stosowania, część będzie stosowana z modyfikacjami a część będzie uzupełniona o nowe 

regulacje. Wpłynie to nie tylko na stosunki pomiędzy Polską, a drugą stroną umowy 

podatkowej, ale przed wszystkim na sytuację prawo-podatkową samych podatników, którzy 

zgodnie z polskim systemem źródeł prawa, stosują przepisy umów podatkowych 

bezpośrednio. Jak wskazuje uzasadnienie do projektu ustawy, z uwagi na charakter 

Konwencji, która wprowadza szeroki zakres różnorodnych mechanizmów skutkujących 
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uzupełnieniem lub modyfikacją postanowień umów podatkowych, niezbędne jest – z punktu 

widzenia zasady pewności prawa – zapewnienie urzędowej informacji na temat mocy 

wiążącej każdej z takich umów objętej regulacją Konwencji, ze wskazaniem obowiązującej 

treści jej zmienionych lub uzupełnionych postanowień. W celu należytego ogłoszenia 

wprowadzonych zmian proponuje się, oprócz wymaganego prawem ogłoszenia samej 

Konwencji wraz z listą umów podatkowych, których dotyczy, zastrzeżeń, notyfikacji 

i deklaracji o wyborze opcji, także ogłoszenie w momencie wejścia w życie Konwencji 

w stosunku do danych umów podatkowych, oświadczeń rządowych o mocy obowiązującej 

tych umów, zawierających informację o zmianach wynikających z wejścia w życie 

Konwencji (między innymi uzasadnienie wskazuje na publikowanie tekstu odpowiedniej 

umowy podatkowej uwzględniającego zmiany będące rezultatem przyjęcia poszczególnych 

przepisów Konwencji). Taka deklaracja, co do urzędowej publikacji wszystkich czynności 

konwencjonalnych (notyfikacji, zastrzeżeń, deklaracji) mających wpływ na treść 

obowiązujących norm umów podatkowych oraz informacji co do faktycznego zakresu zmian 

zasługuje na poparcie. Nie jest bowiem do przyjęcia, w świetle podstawowych zasad 

porządku prawnego i unormowań Konstytucji (art. 88 i art. 91 ust. 1), sytuacja w której 

adresaci prawa (w tym wypadku prawa ustanowionego umową międzynarodową) nie 

dysponują urzędowo ogłoszoną informacją o obowiązującym stanie prawnym. Należy jednak 

podkreślić, że w uzasadnieniu wskazano jedynie na potrzebę i zasadność takiej publikacji. 

Obowiązujące przepisy ustawowe dotyczące zasad ogłaszania aktów normatywnych (ustawa 

z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych), w tym o ogłaszaniu umów międzynarodowych (ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. 

o umowach międzynarodowych), wobec precedensowego kształtu rozwiązań przyjętych 

przez Konwencję, nie przewidują obecnie formalnych gwarancji deklarowanego zakresu 

urzędowej publikacji. Stąd zasadnym wydaje się być, w efekcie przyjęcia Konwencji, 

wprowadzenie zmian ustawowych stanowiących podstawę do dokonania w Dzienniku Ustaw 

stosownych, opisanych wyżej, publikacji. Uzasadnienie do projektu ustawy, opisując środki 

prawne jakie powinny zostać przyjęte w celu wykonania Konwencji, nie dostrzega potrzeby 

zmiany obowiązującego stanu prawnego, co może budzić wątpliwości. 

 

 

Szymon Giderewicz 

Główny legislator 


