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Szanowna Pani Marszałek 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 
 

 - o ratyfikacji Umowy między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Bermudów (zgodnie z upoważnieniem 
Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie 
informacji w sprawach podatkowych oraz 
Uzgodnień końcowych dotyczących 
interpretacji oraz stosowania Umowy, 
podpisanych w Londynie dnia 25 listopada 
2013 r. 

 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister 
Finansów i Minister Spraw Zagranicznych. 

 

Z poważaniem 
 

(-) Donald Tusk 

 
 



Projekt 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

W dniu 25 listopada 2013 r. zostały podpisane w Londynie Umowa między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów (zgodnie z upoważnieniem Rządu 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie informacji 

w sprawach podatkowych oraz Uzgodnienia końcowe dotyczące interpretacji oraz 

stosowania Umowy, w następującym brzmieniu: 

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową 

Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: 

Uzgodnieniami, w imieniu 

zostały one uznane za słuszne, zarówno w całości, jak i każde z postanowień 

w nich zawartych, 

są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone, 

będą niezmiennie zachowywane. 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Dano w Warszawie dnia 

PREZES RADY MINISTRÓW 

16/04/EP 

PREZYDENT 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 



Projekt 

U S T AWA  

z dnia  

o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów 

(zgodnie z upoważnieniem Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej) o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Uzgodnień końcowych 

dotyczących interpretacji oraz stosowania Umowy, podpisanych w Londynie 

dnia 25 listopada 2013 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów (zgodnie 

z upoważnieniem Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) 

o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Uzgodnień końcowych dotyczących 

interpretacji oraz stosowania Umowy, podpisanych w Londynie dnia 25 listopada 2013 r. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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UZASADNIENIE 

 

I. Potrzeba i cel zawarcia Umowy 

Do końca lat dziewięćdziesiątych XX w. międzynarodowa wymiana informacji 

przebiegała zasadniczo na podstawie dwustronnych umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania. Na podstawie art. 26 Modelowej Konwencji Podatkowej OECD i ONZ 

właściwe organy podatkowe Umawiających się Państw mogły wymieniać informacje 

konieczne do poprawnego stosowania umowy podatkowej lub ustawodawstwa 

wewnętrznego Umawiających się Państw. Do 1999 r. wymiana była ograniczona 

jedynie do podatków objętych Konwencją. Następnie art. 26 ust. 1 został rozszerzony 

na podatki „bez względu na ich rodzaj i nazwę nakładanych przez Umawiające się 

Państwa lub ich jednostki terytorialne albo organy lokalne ...”. System ten zawierał 

pewne ograniczenia, do których zalicza się bez wątpienia fakt, iż obejmuje on 

wyłącznie państwa związane ze sobą siecią umów podatkowych i nie dotyczy krajów 

(głównie rajów podatkowych), które nie zawarły takich umów.  

W 1996 r. OECD podjęła działania na rzecz wypracowania środków ograniczających 

zakłócenia wywołane przez szkodliwą konkurencję podatkową o negatywnych skutkach 

dla decyzji inwestycyjnych i finansowych, a w konsekwencji dla krajowych podstaw 

opodatkowania. Działania te doprowadziły do opracowania w 1998 r. raportu, który 

ustalił trzy grupy krajów: 

1) państwa członkowskie OECD, które zobowiązały się do wyeliminowania 

istniejących szkodliwych praktyk podatkowych; 

2) raje podatkowe wymienione przez OECD, wobec których mogą być podjęte środki 

obronne (za definicje „raju podatkowego” podano brak podatków albo jedynie 

podatki nominalne oraz inne kluczowe czynniki, tj. brak skutecznej wymiany 

informacji, brak przejrzystości przepisów, brak faktycznej działalności); 

3) państwa nieczłonkowskie, z którymi będzie podjęty dialog w celu zbliżenia ich do 

projektu. 

Kolejne działania podjęte przez OECD doprowadziły do powstania listy krajów 

uznanych za raje podatkowe. Lista ta została sporządzona po wzajemnej wymianie 

opinii i po przyznaniu danym terytoriom możliwości podjęcia zobowiązania wobec 

OECD do zaniechania praktyk podatkowych określonych jako szkodliwe. Akceptując 
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powyższe warunki, obszary te musiały zobowiązać się do wprowadzenia przejrzystości 

przepisów i skutecznej wymiany informacji.  

W kwietniu 2002 r. został zredagowany, przy pełnej współpracy terytoriów, które 

zobowiązały się do współpracy z OECD, ostateczny tekst modelowej umowy 

stanowiącej wzorzec OECD dla skutecznej wymiany informacji, która ma na celu 

wzmocnienie międzynarodowej współpracy w celu ograniczenia unikania 

opodatkowania i tym samym ograniczenia skali nadużyć podatkowych.  

W kwietniu 2009 r. OECD opublikowała 3 listy krajów: „białą”, do której zaliczono 

państwa przestrzegające zasad współpracy podatkowej, „szarą” obejmującą kraje 

i regiony, które zobowiązały się do przestrzegania międzynarodowych norm 

w dziedzinie wymiany informacji, ale ich jeszcze w pełni nie zrealizowały, oraz 

„czarną” obejmującą państwa odmawiające współpracy w dziedzinie fiskalnej. 

Wymienione wyżej listy są na bieżąco aktualizowane. 

Ze względu na stosowane rozwiązania podatkowe OECD umieściła Bermudy na 

tzw. szarej liście krajów, które nie stosują międzynarodowo uzgodnionych standardów 

w zakresie opodatkowania. Jednakże, w związku z naciskiem OECD, G20 oraz 

zaangażowaniem władz Wielkiej Brytanii, Bermudy zwiększyły aktywność w zakresie 

zawierania umów dotyczących wymiany informacji w sprawach podatkowych. Zgodnie 

z raportem OECD w sprawie postępów w implementacji standardów dotyczących 

wymiany informacji podatkowej z października 2009 r., Bermudy zostały usunięte 

z powyższej szarej listy i wpisane na tzw. białą listę krajów, które wdrożyły 

międzynarodowo uzgodnione standardy w zakresie opodatkowania. 

Bermudy zawarły dotychczas umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych 

z następującymi państwami: USA, Australią, Wielką Brytanią, Szwecją, Norwegią, 

Finlandią, Danią, Islandią, Grenlandią, Wyspami Owczymi, Holandią, Niemcami, 

Irlandią, Antylami Holenderskimi, Francją, Arubą (holenderskie terytorium zależne na 

Morzu Karaibskim), Meksykiem, Japonią, Bahrajnem, Portugalią i Kanadą. 

Polska nie zawarła dotychczas z Bermudami umowy o wymianie informacji 

w sprawach podatkowych. 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. 
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poz. 494), Bermudy znajdują się na liście krajów oraz terytoriów stosujących szkodliwą 

konkurencję podatkową.  

Zawarcie umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych stało się możliwe 

z uwagi na całkowitą zmianę podejścia administracji Bermudów do kwestii wymiany 

informacji podatkowych. 

Umowy o wymianie informacji podatkowych zawierane są przez Bermudy na 

podstawie upoważnienia udzielonego w tym celu przez Zjednoczone Królestwo 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Upoważnienie obejmuje przyjęcie zobowiązań 

międzynarodowych wyłącznie przez Bermudy, co znajduje odzwierciedlenie 

w preambułach zawieranych umów, w brzmieniu: 

„Umawiające się Strony uzgodniły zawarcie niniejszej Umowy, nakładającej 

zobowiązania wyłącznie na ………….. i Bermudy”. 

 

II. Stosunki gospodarcze między Rzecząpospolitą Polską a Bermudami  

System prawno-traktatowy Bermudów  

Bermudy (Bermuda) są brytyjskim terytorium zależnym, położonym we wschodniej 

części Oceanu Atlantyckiego (British overseas territory; North Atlantic Overseas 

Territory). Relacje prawne Bermudów z Wielką Brytanią są regulowane przez The 

British Overseas Territories Act z 2002 r.  

Na podstawie wyników referendów w kwestii niezależności Bermudów od Wielkiej 

Brytanii większość głosujących opowiedziała się przeciw (1995 r. – 58%, 2007 r. – 

63%). 

Stolicą kraju jest Hamilton, a walutą dolar bermudzki BD$, oparty na parytecie USD. 

Obywatele Bermudów posiadają pełne obywatelstwo brytyjskie, a tym samym 

obywatelstwo UE. Natomiast obywatele Wielkiej Brytanii, niebędący jednocześnie 

obywatelami Bermudów, są traktowani jako osoby zagraniczne.  

Bermudy, będąc terytorium zależnym, nie są częścią UE i generalnie nie stosuje się tam 

prawa UE. Ponadto Bermudy poprosiły o nieobejmowanie ich decyzją RE dotyczącą IV 

części Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską („Stowarzyszenie krajów 

i terytoria zależne”). 
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Głową państwa jest monarcha brytyjski, który wyznacza swojego przedstawiciela na 

terytorium Bermudów – Gubernatora (Governor and Commander-in-Chief of Bermuda) 

do wykonywania przysługujących mu uprawnień (m.in. Gubernator mianuje szefa 

Rządu Bermudów oraz jest odpowiedzialny za utrzymywanie kontaktów z Rządem 

Wielkiej Brytanii). Gubernator jest wyznaczany przez monarchę po zasięgnięciu rady 

Rządu Wielkiej Brytanii oraz skonsultowaniu kandydatury z Premierem Bermudów.  

Do głównych organów władzy państwowej Bermudów zalicza się również:  

(i) dwuizbowy Parlament: izba niższa – House of Assembly, z udziałem 

przedstawicieli partii politycznych; izba wyższa – Senate, której 

5 z 11 członków wyznacza Governor. W stanowieniu prawa biorą udział obie 

izby Parlamentu oraz Gubernator; 

(ii) Rząd (Government of Bermuda) kierowany przez Premiera (Premier) będącego 

liderem partii posiadającej większość w House of Assembly; pozostałych 

członków Rządu mianuje Premier. 

Rządowi Bermudów przysługują uprawnienia w sprawach wewnętrznych. Wyłączone 

z jego kompetencji są natomiast sprawy obronności, sprawy zagraniczne oraz 

bezpieczeństwo wewnętrzne.  

Sprawy zagraniczne Bermudów należą do kompetencji brytyjskiego Foreign and 

Commonwealth Office (UK FCO). Jednakże na podstawie Ogólnego Upoważnienia – 

General Entrustment (as revised in 2009) Gubernator jest uprawniony do 

bezpośredniego wykonywania określonych kompetencji z zakresu spraw zagranicznych, 

działając w imieniu Wielkiej Brytanii na podstawie uprzedniej zgody Rządu Wielkiej 

Brytanii. 

Bermudy posiadają własny system prawny niezależny od systemu prawnego Wielkiej 

Brytanii oraz własne sądownictwo, jednakże niektóre kwestie związane z wymiarem 

sprawiedliwości pozostają pod nadzorem Wielkiej Brytanii. 

Najbliższe relacje sąsiedzkie wiążą Bermudy z USA oraz Kanadą.  
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Współpraca handlowa oraz inwestycyjna między Rzecząpospolitą Polską a Bermudami 

Według danych GUS, Polski eksport w 2012 r. wyniósł 50 476 740 zł i dotyczył 

głównie statków do przewozu towarów lub osób, artykułów odzieżowych, kawy, 

herbaty i przypraw. 

Polski import w 2012 r. wyniósł 24 484 zł i dotyczył alkoholu (rum). 

 

System podatkowy Bermudów 

Na Bermudach nie istnieją podatki od zysków, dywidend, dochodu z kapitałów, podatki 

pośrednie typu podatek od sprzedaży. 

Istnieje natomiast podatek od wynagrodzeń (Payroll Tax) płacony przez: każdego 

pracodawcę od wszelkich wynagrodzeń wypłacanych każdemu pracownikowi oraz 

osoby pracujące na warunkach samozatrudnienia.  

Stawki tego podatku wynoszą: 

• 16% – przy wynagrodzeniu rocznym powyżej 1 000 000 BD$, 

• 14,75% – przy wynagrodzeniu rocznym między 500 000 a 1 000 000 BD$, 

• 12,75% – przy wynagrodzeniu rocznym między 200 000 a 500 000 BD$, 

• 11,75% – od prowadzących hotel lub restaurację, z przychodem rocznym 

200 000 BD$ lub powyżej, 

• 9,75% – w szczególnych sytuacjach (np. gdy zatrudniony jest ławnikiem), 

a także od wynagrodzeń w rolnictwie, rybołówstwie, ogrodnictwie, 

wynagrodzeń osób zatrudnionych w hotelarstwie poza sezonem, 

• 9,25% – przy wynagrodzeniu rocznym poniżej 200 000 BD$, a także 

w szkolnictwie, sporcie, w instytucjach naukowych, stowarzyszeniach i in., 

• 5,75% – w stosunku do pracowników sektora rządowego, parafii, 

autoryzowanych szkół, instytucji dobroczynnych, kulturalnych oraz 

w specjalnych strefach ekonomicznych. 

System podatkowy przewiduje ulgi przy spełnieniu określonych kryteriów 

(np. zatrudnienie u pracodawcy przez minimum 180 godzin w danym kwartale). 
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Istnieje również podatek od usług korporacyjnych (Corporate Services Tax) – jak 

zarządzanie, usługi administracyjne itp. – wynoszący 4% dochodu brutto. 

Kolejna danina publiczna to podatek od nieruchomości (Land Tax) wyliczany na 

podstawie rocznej wartości wynajmu (ARV – annual rental value). Istnieje sześć 

zakresów ARV dla wyliczenia należnego podatku. Nieruchomości o przeznaczeniu 

komercyjnym są opodatkowane stawką 4,4%. 

Ponadto występują opłaty od czynności cywilno-prawnych (Stamp Duties), np. od 

niektórych typów umów, aktów notarialnych, weksli, obligacji, pełnomocnictw itp. 

Poszczególne czynności mają określone wartości Stamp Duty. 

Występują też takie specyficzne podatki, jak:  

– Timesharing Services Tax (stawka podatkowa 5%; podatek od opłat agencyjnych za 

zarządzanie przedmiotem tzw. własności dzielonej w czasie (np. apartamenty lub 

inne nieruchomości mieszkaniowe użytkowane w celach turystycznych, 

a stanowiące przedmiot własności nie ze względu na ułamkowy udział 

w przedmiocie własności, ale na okres w roku); opłaty agencyjne tego typu 

zawierają koszty operacyjne agenta oraz koszty utrzymania przedmiotu własności), 

– Timesharing Occupancy Tax (stawka podatkowa 10%; podatek obciąża 

deweloperów na rynku nieruchomości, których własność jest dzielona w czasie 

(analogicznie jak przy Timesharing Services Tax), i związany jest z obrotem 

udziałami w tego typu własności), 

– Hotel Occupancy Tax (stawka podatkowa 7,25%; bazą do naliczenia podatku są 

wszelkie przychody hotelu pochodzące od gości hotelowych, w tym związane 

z usługami restauracyjnymi), 

– Foreign Currency Purchase Tax (1% – podatek naliczany jest od ceny zakupu walut 

obcych przez rezydentów w lokalnych bankach; występuje wiele zwolnień 

podmiotowych, w tym zwolniony z podatku jest Rząd Bermudów, a także banki),  

– Betting Tax (20% – podatek związany z zakładami bukmacherskimi), 

– Passenger Cabin Tax (ryczałt, którego stawka uzależniona jest od sezonu i typu 

statku pasażerskiego, płacony jest od liczby kabin pasażerskich oraz nocy 

zakotwiczenia na Bermudach, np. w okresie maj–sierpień za każdą noc od każdej 

kabiny pasażerskiej po 14 BD$), 
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– Passenger Departure Tax (ryczałt w wysokości 35 BD$, płacony przez linie 

lotnicze od każdego pasażera samolotu (przewidziane są wyjątki, np. małe dzieci, 

personel pokładowy samolotu, obywatele państw spoza Brytyjskiej Wspólnoty 

Narodów)),  

– Yacht Arrival Tax (ryczałt w wysokości 35 BD$, płacony od każdego jachtu 

przypływającego na Bermudy).  

 

III. Krótka charakterystyka przepisów Umowy 

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Bermudami została przygotowana na 

podstawie Modelowej Umowy OECD o wymianie informacji w sprawach 

podatkowych.  

Podatki, których dotyczy Umowa 

W przypadku Polski będzie to podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek 

dochodowy od osób fizycznych. 

W przypadku Bermudów będą to podatki bezpośrednie, bez względu na rodzaj i nazwę.  

Właściwość organów 

Art. 2 wyjaśnia, iż Strona proszona o pomoc nie jest zobowiązana do udzielenia 

informacji, które nie znajdują się w posiadaniu jej organów lub też nie znajdują się 

w posiadaniu lub pod nadzorem osób pozostających w ich właściwości miejscowej. 

Obowiązek Strony proszonej o pomoc do dostarczenia informacji nie jest jednakże 

ograniczony przez miejsce zamieszkania, siedzibę lub obywatelstwo osoby, której 

informacje dotyczą, lub przez miejsce zamieszkania, siedzibę lub obywatelstwo osoby 

posiadającej bądź sprawującej nadzór nad proszonymi informacjami. 

Określenie „organy” w powyższym artykule dotyczy wszystkich agencji rządowych, 

niemniej jednak Strona proszona o pomoc nie powinna być zobowiązana do 

dostarczenia informacji będących w posiadaniu „organów”, jeżeli okoliczności opisane 

w art. 7 miały miejsce.  
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Zasady interpretacji określeń stosowanych w Umowie 

Treść art. 4 ust. 2 jest uregulowaniem funkcjonującym zarówno w Modelowej Umowie 

OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych, jak i Modelowej Konwencji 

OECD w sprawie dochodu i majątku (odpowiednik art. 3 ust. 2), a także jest 

zamieszczana w zdecydowanej większości zawieranych przez Polskę umów o unikaniu 

podwójnego opodatkowania. Powyższe uregulowanie odnosi się do ogólnych zasad 

interpretacji określeń stosowanych w Umowie, które nie są w niej zdefiniowane. 

Z uwagi na fakt, iż umowy podatkowe zawierane są przez jurysdykcje o różnych 

systemach podatkowych, ich treść jest swoistym kompromisem, zawieranym przy 

uwzględnieniu dość dużego stopnia uogólnienia. Konieczność uwzględnienia w umowie 

podatkowej definicji każdego z terminów w niej występujących doprowadziłaby 

prawdopodobnie do braku możliwości jej zawarcia, właśnie z uwagi na duże różnice 

w systemach prawnych obu stron umowy. Z tego względu umowy podatkowe delegują 

definiowanie większości pojęć do prawa wewnętrznego, gdyż jest to jedyna możliwość 

uwzględnienia jego specyfiki. Należy również wspomnieć, iż delegacja dla definicji 

pojęć do prawa wewnętrznego obu stron jest uzasadniona długotrwałą procedurą 

zmiany umowy międzynarodowej. Średni okres funkcjonowania takiej umowy wynosi 

ok. 30 lat. Przy ciągłej ewolucji systemów podatkowych, zmiany w prawie 

wewnętrznym mogłyby spowodować brak możliwości efektywnego stosowania umowy 

międzynarodowej, z uwagi na funkcjonowanie sprzecznych lub różnych definicji w obu 

aktach prawnych. Mimo prymatu umowy nad prawem wewnętrznym, definicja zawarta 

w umowie, odnosząca się do nieistniejących już w praktyce rozwiązań, nie spełniłaby 

zamierzonej funkcji. Zatem międzynarodowe umowy podatkowe definiują wyłącznie 

pojęcia o charakterze fundamentalnym, niezbędne do ich funkcjonowania i zachowania 

intencji umawiających się stron. 

Wymiana informacji 

Art. 5 zawiera ogólną zasadę, że właściwy organ Strony proszonej o pomoc na żądanie 

Strony wnioskującej udziela informacji dla celów określonych w art. 1. 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, 

która jest zobowiązana do podjęcia wszelkich starań w celu dostarczenia informacji 
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Stronie wnioskującej. Artykuł zawiera także m.in. 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 osób. 

Obowiązek uchylenia tajemnicy bankowej ma duże znaczenie. 

Art. 5 ust. 2 zobowiązuje Stronę proszoną o pomoc do podjęcia wszelkich działań 

mających na celu dostarczenie wnioskowanych informacji. Przeznaczeniem 

powyższego przepisu jest zapewnienie, aby Strona proszona o pomoc nie odmawiała 

pomocy administracyjnej partnerowi umownemu z uwagi na brak wewnętrznego 

interesu w posiadaniu danej kategorii informacji. Ma to przede wszystkim znaczenie 

w odniesieniu do tzw. rajów podatkowych, gdzie przy braku podatków dochodowych, 

informacje dotyczące dochodów rezydentów i nierezydentów nie są gromadzone przez 

właściwe organy państwa. 

Nie zachodzi również w tym przypadku niebezpieczeństwo wykroczenia poza zasady 

obowiązujące w demokratycznym państwie prawa. Określenie „środki gromadzenia 

informacji” zostało zdefiniowane w art. 4 ust. 1 lit. n Umowy, są to: „przepisy prawa 

oraz procedury administracyjne lub sądowe umożliwiające Umawiającej się Stronie 

uzyskiwanie i przekazywanie informacji będących przedmiotem wniosku.”.  

Również art. 1 Umowy szczegółowo definiuje zakres wymienianej informacji. 

Informacje będą wymieniane wyłącznie w celu weryfikacji i prawidłowego wdrażania 

obowiązków podatkowych w gospodarczych relacjach Polska – Bermudy, zatem nie 

występuje niebezpieczeństwo naruszenia klauzuli porządku publicznego bądź 

powołania się na niniejsze zdanie w sposób nieuprawniony. 

Obowiązek uchylenia tajemnicy bankowej ma duże znaczenie w procesie weryfikacji 

przez organ podatkowy prawidłowości deklarowanej podstawy opodatkowania, 

w odniesieniu do dochodów uzyskanych za granicą. Zobowiązanie do przekazania 

stosownych informacji przez instytucje bankowe i finansowe wynika z art. 82 § 3 oraz 

art. 182 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 749). Natomiast wymiana informacji podatkowych z administracjami innych 

państw przebiega na podstawie treści działu VIIA ww. ustawy oraz zawartych umów 

międzynarodowych.  
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Warunki odrzucenia wniosku o dostarczenie informacji 

Art. 7 Umowy zawiera zwyczajowe powody odmówienia udzielenia informacji, jakie 

można znaleźć w innych międzynarodowych aktach dotyczących wymiany informacji. 

Ponadto zawiera także kilka ważnych innowacji i bardziej precyzyjnych sformułowań. 

Jak wspomniano wyżej, Umowa nie zezwala na oddalenie prośby tylko dlatego, że 

Strona proszona o pomoc nie potrzebuje danej informacji dla własnej praktyki 

administracyjnej.  

Zgodnie z art. 5 ust. 6 lit. d wymagane jest podanie celu podatkowego, dla którego 

informacja jest poszukiwana, a art. 5 ust. 6 lit. f–g zobowiązują Stronę wnioskującą do 

oświadczenia, że wniosek jest zgodny z jej ustawodawstwem lub praktyką 

administracyjną, a także gdyby informacja była dostępna w ramach jurysdykcji 

wnioskującej, to właściwy organ Strony wnioskującej byłby w stanie uzyskać 

informację na podstawie jej prawa lub w toku normalnej procedury administracyjnej 

oraz że Strona wnioskująca wykorzystała wszelkie środki dostępne na jej terytorium dla 

uzyskania informacji. 

Koszty 

Ustalenie ogólnej normy w kwestii dzielenia kosztów wynikających z wymiany 

informacji w sprawach podatkowych jest niezwykle trudne. Jeżeli właściwe organy 

Stron nie uzgodnią inaczej, zwykłe koszty poniesione w związku z udzieleniem pomocy 

będą ponoszone przez Stronę proszoną o pomoc. Właściwe organy będą się 

konsultować okresowo zgodnie z niniejszym artykułem, a w szczególności właściwy 

organ Strony proszonej o pomoc będzie się konsultował z właściwym organem Strony 

wnioskującej, jeżeli przewiduje, że koszty przekazania informacji w szczególnych 

przypadkach mogą być znaczące. 

Procedura Wzajemnego Porozumiewania się 

Art. 11 stanowi, iż w momencie powstania problemów lub wątpliwości między 

Umawiającymi się Stronami dotyczących stosowania lub interpretacji niniejszej 

Umowy właściwe organy dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać problem w drodze 

wzajemnego porozumienia. Oprócz powyższego porozumienia, właściwe organy Stron 

mogą uzgodnić procedury, które będą użyte w przypadkach zastosowania przepisów 

Umowy dotyczących wymiany informacji na wniosek, automatycznej wymiany 
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informacji, dochodzenia podatkowego za granicą oraz kosztów związanych 

z udzieleniem pomocy. Strony dołożą wszelkich starań, aby umówić się co do innych 

form rozwiązywania sporów. W każdym przypadku procedura wzajemnego 

porozumiewania się jest procedurą szczególną, pozostającą poza prawem 

wewnętrznym. Art. 11 daje Stronom Umowy możliwość uzgodnienia, że spory będą 

rozwiązywane w innych formach. 

Uzgodnienia końcowe dotyczące interpretacji oraz stosowania Umowy 

W celu właściwej interpretacji i stosowania Umowy, Strony zawarły uzgodnienia 

końcowe. Przedmiotowe uzgodnienia wyjaśniają przede wszystkim kwestie ponoszenia 

kosztów.  

 

IV. Skutki wejścia w życie Umowy 

Podmioty prawa krajowego, których dotyczy Umowa 

Minister Finansów będzie sprawował nadzór nad realizacją Umowy. 

Przepisy Umowy będą miały zastosowanie do organów polskiej administracji 

podatkowej stosujących postanowienia Umowy w stosunkach gospodarczych między 

Rzecząpospolitą Polską a Bermudami. 

 

Sposób, w jaki Umowa dotyczy spraw uregulowanych w prawie wewnętrznym 

Umowa służy prawidłowej realizacji następujących ustaw: 

− ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 361) – podmiot i przedmiot opodatkowania, źródła przychodów, 

zwolnienia przedmiotowe, podstawa obliczenia i wysokość podatku, pobór podatku 

lub zaliczek na podatek przez płatników, szczególne zasady ustalania dochodu, 

− ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 74, poz. 397)– podmiot i przedmiot opodatkowania, przychody, koszty 

uzyskania przychodów, zwolnienia przedmiotowe, podstawa opodatkowania  

i wysokość podatku, pobór podatku. 
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Z przedmiotową Umową są ponadto związane następujące akty prawne: 

− ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – informacje podatkowe, 

kontrola podatkowa, tajemnica skarbowa, wymiana informacji podatkowych 

z innymi państwami, 

− ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1015) – udzielanie pomocy obcemu państwu oraz 

korzystanie z jego pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych, 

− ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, 

poz. 214) – postępowania kontrolne, 

− ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 186) – przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko 

obowiązkom podatkowym, 

− ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 101, poz. 926) – przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego, 

− ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376) – 

ujawnianie informacji stanowiących tajemnicę bankową. 

 

Skutki finansowe 

Wejście w życie Umowy nie będzie miało ujemnego skutku dla dochodów sektora 

finansów publicznych. Umowa będzie skutecznym narzędziem weryfikacji 

deklarowanych podstaw opodatkowania przez podatników osiągających dochody 

w relacjach z Bermudami, zatem jej wejście w życie, również z uwagi na jej 

prewencyjny charakter, będzie miało pozytywny wpływ na wysokość dochodów 

budżetowych Skarbu Państwa. 

Skutki społeczne i gospodarcze 

Z uwagi na przeznaczenie Umowy nie przewiduje się jej skutków na płaszczyźnie 

społecznej i gospodarczej.  
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Skutki polityczne  

Zawarcie Umowy o wymianie informacji podatkowych z Bermudami może być 

ważnym krokiem w kierunku rozwoju dwustronnej współpracy podatkowej. Efektywne 

funkcjonowanie takiej Umowy w następnych latach podatkowych może stanowić 

podstawę podjęcia rozmów zmierzających do zawarcia pełnej umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania z Bermudami. 

 

Skutki prawne wejścia w życie Umowy 

Umowa stanie się częścią funkcjonujących już w Polsce mechanizmów wymiany 

informacji podatkowych. Po jej wejściu w życie rozszerzeniu ulegnie zakres 

terytorialny jurysdykcji, z którymi Polska prowadzi efektywną wymianę informacji 

podatkowych. 

 

Postanowienia Umowy nie są sprzeczne z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem 

ani z prawem Unii Europejskiej. 

 

V. Tryb związania się przez Rzeczpospolitą Polską Umową 

Umowa ma rangę umowy międzyrządowej. 

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach 

międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2010 r. 

Nr 213, poz. 1395 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676) związanie Umową nastąpi w drodze 

ratyfikacji, za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, ponieważ Umowa ta spełniać 

będzie przesłanki określone w art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.). 

Procedura ratyfikacji za zgodą wyrażoną w ustawie została przewidziana z uwagi na 

elementy Umowy, które dotyczą spraw uregulowanych w ustawie lub w których 

Konstytucja RP wymaga ustawy. Są to: 

– art. 1 Umowy, który m.in. stwierdza, iż „Prawa i środki ochrony zagwarantowane 

osobom przez ustawodawstwo lub praktykę administracyjną Strony proszonej 

o pomoc są nadal stosowane, o ile nie ograniczają one nadmiernie lub nie opóźniają 

efektywnej wymiany informacji.”; powyższe oznacza, iż w przypadku gdy prawa 

przyznane prawem wewnętrznym osobom są przez nie wykorzystywane do 
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nieuzasadnionego ograniczania lub opóźniania efektywnej wymiany informacji, 

zapisy umowne mają pierwszeństwo w stosunku do tego rodzaju uprawnień, 

– art. 5 ust. 4 Umowy, który obliguje Strony Umowy do przekazywania informacji 

bankowych objętych ochroną ustawową,  

– art. 6 ust. 2 Umowy, który może stanowić samoistną podstawę prawną dla udzielenia 

zgody na obecność przedstawicieli drugiej Strony w trakcie polskiej kontroli 

podatkowej, 

– art. 8 Umowy dotyczy kwestii poufności przekazywanych informacji. 

Ponadto należy stwierdzić, iż w przypadku Konwencji o wzajemnej pomocy 

administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 25 stycznia 

1988 r., regulującej kwestie wymiany informacji podatkowych, zastosowano 

analogiczną kwalifikację dla umowy międzynarodowej ratyfikowanej za uprzednią 

zgodą wyrażoną w ustawie. 

 



UMOVVA 

MIE;DZY RZADEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

A RZADEM BERMUDOW 

(ZGODNIE Z UPOWAZNIENIEM RZADU ZJEDNOCZONEGO 

KROLESTWA WIELKIEJ BRYTANII IIRLANDII POt.NOCNEJ) 

0 WYMIANIE INFORMACJI W SPRAWACH PODATKOWYCH 

Rzqd Rzeczypospol itej Polskiej 
informacje w zakresie podatk6w, 

uzgodni{y, co nastf?puje: 

Rzqd Bermud6w, pragnqc wymieniac 



Artykul1 

Przedmiot i zakres obowi~zywania Umowy 

W{asciwe organy Umawiajqcych s1~ Stron udzielajq sobie pomocy poprzez 
wymian~ informacj i, kt6re mogq miec istotne znaczenie dla administracji i 
stosowania prawa wewn~trznego Umawiajqcych si~ Stron w zakresie podatk6w, 
kt6re obejmuje niniejsza Umowa, w tym informacji, kt6re mogq miec istotne 
znaczenie dla okreslenia, wymiaru i poboru podatku w odniesieniu do os6b 
podlegajqcych takim podatkom, dla windykacji i egzekucji zalegtosci 
podatkowych' dochodzen w sprawach podatkowych lub scigania w sprawach 
przest~pstw podatkowych, w odniesieniu do tych os6b. lnformacje b~dq 
wymieniane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i b~dq traktowane jako 
poufne na zasadach okreslonych w artykule 8. Prawa i srodki ochrony 
zagwarantowane osobom przez ustawodawstwo lub praktyk~ administracyjnq 
Strony proszonej o pomoc b~dq nadal stosowane, o ile nie ograniczajq one 
nadmiernie lub nie op6zniajq efektywnej wymiany informacji. 



Artykut 2 

Wtasciwosc organow 

Strona proszona o pomoc nie jest obowictzana do udzielenia informacji, kt6re nie 
znajdujq si~ w posiadaniu jej organ6w, lub tez nie znajdujq si~ w posiadaniu lub 
pod kontrolq os6b pozostajqcych w ich w~asc iwosci miejscowej. 



Artykut 3 

Podatki, ktorych dotyczy Umowa 

1. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do nast~puj~cych podatk6w nak~adanych 
przez Umawiaj~ce si~ Strony: 

a) w przypadku Polski: 

(i) podatku dochodowego od os6b fizycznych; 
(ii) podatku dochodowego od os6b prawnych; 

b) w przypadku Bermud6w: 

podatk6w bezposrednich , bez wzgl~du na rodzaj i nazw~ . 

2. Niniejsza Umowa ma takze zastosowanie w odniesieniu do wszystkich 
podatk6w takiego samego lub podobnego rodzaju, na~ozonych po dacie 
podpisania Umowy obok istniej~cych podatk6w lub w ich miejsce. Wtasciwe 
organy Umawiaj~cych si~ Stron poinformuj 2) si~ wzajemnie o wszelkich istotnych 
zmianach dokonanych w ich ustawodawstwie, kt6re mog~ miec wptyw na 
zobowi~zania danej Umawiaj~cej si~ Strony wynikaj~ce z niniejszej Umowy. 
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1. W nin iejszej Umowie okreslenie : 

Artykut 4 

Definicje 

a) ,Polska" oznacza Rzeczpospol itg_ Polskg_, a uzyte w znaczeniu 
geograficznym oznacza teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej oraz kazdy 
obszar przyleg~y do w6d terytoria!nych Rzeczypospolitej Polskiej, w 
kt6rym na podstawie ustawodawstwa Polski i zgodnie z prawem 
mi~dzyna rodowym Polska moze wykonywac suwerenne prawa 
odnoszg_ce s i~ do badan i wykorzystywania zasob6w naturalnych dna 
morskiego i jego podglebia; 

b) ,Bermudy" oznacza wyspy Bermud6w; 

c) ,Umawiajg_ca si~ Strona" oznacza, w zaleznosci od kontekstu, 
odpowiednio Polsk~ lub Bermudy; 

d) .. w~asciwy organ" oznacza: 

i) w przypadku Polski , Ministra Finans6w lub jego upowaznionego 
przedstawiciela ; 

ii) w przypadku Bermud6w, Ministra Finans6w lub jego upowaznionego 
przedstawiciela ; 

e) ,osoba" obejmuje osob~ fi zyczng_ , sp6tk~ oraz jakiekolwiek inne 
zrzeszenie os6b; 

f) ,sp6tka" oznacza jakg_kolwiek osob~ prawnq lub jakikolwiek podmiot, 
kt6ry dla cel6w podatkowych jest traktowany jak osoba prawna; 

g) ,sp6tka notowana na gieldzle" oznacza jakqkolwiek sp6tk~, kt6rej 
podstawowy rodzaj akcji jest notowany na uznanej gietdzie papier6w 
wartosciowych, przy zatozeniu, ze jej notowane akcje mogq bye bez 
ograniczeri nabywane lub sprzedawane w ofercie publicznej . Akcje sg_ 
nabywane lub sprzedawane 
,w ofercie publicznej", jesli ich zakup lub sprzedaz nie sq w spos6b 
dorozumiany lub wyrazny ogra niczone do okreslonej grupy inwestor6w; 

h) ,podstawowy rodzaj akcji (udziat6w)" oznacza rodzaj lub rodzaje akcji 
(udziat6w) reprezentujg_ce wi~kszosciowe prawo gtosu oraz 
wi~kszosciowy udziat w majqtku sp6tki; 

i) ,uznana gietda papier6w wa rtosciowych" oznacza kazdq gietd~ papier6w 
wartosciowych uzgodniong_ przez wtasciwe organy Umawiajqcych si~ 
Stron ; 

j) ,publiczny zbiorowy fundusz inwestycyjny lub program" oznacza kazdy 
zbiorowy fundusz inwestycyjny lub program, pod warunkiem, ze jednostki 
uczestnictwa, akcje lub inne udziaty w nich nie Sq w spos6b dorozumiany 
lub wyrazny ograniczone do okres lonej grupy inwestor6w; 

k) ,podatek" oznacza kazdy podatek , do kt6rego rna zastosowanie Umowa; 

I) ,Strona wn ioskujg_ca" oznacza Umawiajg_cg_ si~ Stron~ wyst~pujg_cg_ z 
wnioskiem o udzielenie informacj i; 
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m) ,Strona proszona o pomoc" oznacza Umawiajqcq si~ Stron~. do kt6rej 
zwr6cono si~ o udzielenie informacji; 

n) ,srodki gromadzenia informacji" oznacza przepisy prawa oraz procedury 
administracyjne lub sqdowe umoiliwiajqce Umawiajqcej si~ Stronie 
uzyskiwan ie i przekazywan ie informacji b~dqcych przedmiotem wniosku; 

o) , informacja" oznacza kazdy fakt , stwierdzenie lub zapis w jakiejkolwiek 
form ie; 

p) ,sprawy o przest~pstwa podatkowe" oznacza sprawy podatkowe zwiqzane 
z umyslnym dziataniem majqcym miejsce przed lub po dacie wejscia w 
zycie niniejszej Umowy, kt6re podlegajq sciganiu na mocy prawa karnego 
Strony wnioskujqcej i dotyczy wszystkich przypadk6w, w kt6rych osoba 
zostata powiadomiona, ze post~powanie dotyczqce tych spraw zostato 
wszcz~te przeciwko tej osobie ; 

q) "prawo karne" oznacza wszelkie regulacje okreslone jako przepisy karne 
w prawie wewn~trznym, bez wzgl~du na to czy Sq one zawarte w prawie 
podatkowym, prawie karnym, czy w innych ustawach. 

2. Przy stosowaniu niniejszej Umowy w dowolnym czasie przez Umawiajqcq si~ 
Stron~ . o ile z kontekstu nie wynika inaczej, wszelkie poj~cia niezdefiniowane 
w tej Umowie b~dq miaty takie znaczenie , jakie zostato im w tym czasie nadane 
przez odpowiednie przepisy prawa danej Strony, przy czym znaczenie 
wynikajqce z przepis6w prawa podatkowego tej Strony ma pierwszeristwo przed 
znaczeniem nadanym tym poj~ciom przez inne przepisy prawa tej Strony. 
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Artykut 5 

Wymiana informacji na wniosek 

1. W~asciwy organ Strony proszonej o pornoc, na i:qdanie w~asciwego organu 
Strony wnioskujqcej, udziela informacji dla cel6w okreslonych w artykule 1. 
lnformacje te bt7dq wymieniane bez wzgl~d u na to , czy Strona proszona o pomoc 
potrzebuje ich dla w~asnych cel6w podatkowych, jak r6wniez niezaleznie od tego 
czy sprawa b~dqca przedmiotem dochodzenia mog~aby zostac uznana za 
przest~pstwo zgodnie z ustawodawstwem Strony proszonej o pomoc, gdyby 
wystqpi~a na jej terytoriurn . 

2. Jezeli informacje znajdujqce si~ w posiadaniu w~asciwego organu Strony 
proszonej o pomoc sq niewystarczajqce do wykonania wniosku o udzielenie 
informacji, Strona ta zastosuje wszelkie odpowiednie srodki gromadzenia 
informacji w celu dostarczenia zqdanych informacji w~asciwemu organowi Strony 
wnioskujqcej, mimo ze informacje te nie sq potrzebne Stronie proszonej 
o pomoc dla jej w~asnych cel6w podatkowych. 

3. Na wyrazny wn iosek wtasciwego organu Strony wnioskujqcej , w~asciwy organ 
Strony proszonej o pomoc udzieli informacji na podstawie niniejszego artyku~u . w 
zakresie dozwolonym przez jej wewn~trzne ustawodawstwo, majqce form~ 
zeznan swiadk6w i uwierzytelnionych kopii oryginalnych dokument6w. 

4. Kazda z Umawiajqcych si~ Stron zagwara ntuje, aby dla cel6w okreslonych 
w artykule 1 niniejszej Umowy, jej w~asciwe organy by~y upowaznione do 
uzyskiwania oraz udzielania na wn iosek: 

a) informacji posiadanych przez banki , inne instytucje finansowe oraz 
wszelkie osoby, w tym przedstawicieli i zarzqdc6w, dzia~ajqcych w 
charakterze petnomocnika lub powiernika; 

b) informacj i dotyczqcych prawnych i rzeczywistych w~ascic i eli sp6~ek , sp6~ek 
osobowych , publicznych zbiorowych program6w inwestycyjnych , funduszy 
powierniczych (trust6w), fund acji i innych os6b , ~qcznie z informacjami 
o wszystkich takich osobach tworzqcych lancuch w~ascicielski, 
w szczeg61nosci : 

i) w przypadku publicznych zbiorowych funduszy inwestycyjnych lub 
program6w, informacji o udzia~ach (akcjach), jednostkach uczestnictwa 
i innych prawach udzia~owych ; 

ii) w przypadku fundacji , informacj i o fu ndatorach , cz~onkach rady fundacji 
i beneficjentach; 

iii) w przypadku funduszy powierniczych (trust6w) , informacji o osobach 
powierzajqcych majqtek, powiernika ch , opiekunach i beneficjentach ; 

iv) w przypadku os6b nie bt7dqcych zbiorowymi programami inwestycyjnymi, 
funduszami powierniczymi (trustam i) ani fundacjami , informacji 
analogicznych do informacji wymien ionych w punktach i) -iii) . 
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I 
I 
I 5. Niniejsza Umowa nie naktada na Umawiajqcq si~ Stron~ obowiqzku 

uzyskania lub udzielenia informacji dotyczqcych praw wtasnosciowych w 
odniesieniu do sp6tek notowanych na gietdzie lub publicznych funduszy 
inwestycyjnych lub program6w, chyba ze takie informacje mogq bye uzyskane 
bez niewsp6tmiernych trudnosci. 

6. Wfasciwy organ Strony wnioskujqcej, sporzc:tdzajqc wniosek o udzielenie 
1 informacji na podstawie Umowy, w celu wykazania istotnego znaczenia danej 
'! informacji dla wniosku , przekaze wfasciwemu organowi Strony proszonej o 

pomoc nast~pujqce dane: 

I a) dane identyfikujqce osob~ , w sprawie kt6rej prowadzone jest 
post~powanie lub dochodzenie; 

b) okres, kt6rego dotyczq wnioskowane informacje; 

c) rodzaj .Zqdanej informacji; 

d) eel podatkowy, dla kt6rego informacje Sq wnioskowane; 

e) w zakresie, w jakim jest to znane. nazwisko (nazw~) i adres kazdej osoby, 
kt6ra przypuszczalnie maze bye w posiadaniu .Zqdanych informacji; 

f) oswiadczenie, ze wniosek jest zgodny z ustawodawstwem lub praktykq 
administracyjnq Strony wnioskujqcej, oraz ze gdyby wnioskowane 
informacje znajdowaty si~ na terytorium Strony wnioskujqcej, w6wczas 
wfasciwy organ Strony wnioskujqcej m6gtby je uzyskae zgodnie z jej 
ustawodawstwem lub normalnq praktykq administracyjnq, oraz ze wniosek 
jest zgodny z postanowieniami niniejszej Umowy; 

g) oswiadczenie, ze Strona wnioskujqca wykorzystafa na swoim terytorium 
wszelkie dost~pne srodki w celu uzyskania informacji, z wyjqtkiem tych, 
kt6re pociqgafyby za sobq niewsp6fmierne trudnosci. 

7. Wfasciwy organ Strony proszonej o pomoc udziela Stronie wnioskujqcej 
.Zqdane informacje w najkr6tszym mozliwym terminie. W celu zapewnienia 
mozliwie szybkiej odpowiedzi, wlasciwy organ Strony proszonej o pomoc: 

a) potwierdza pisemnie wfasciwernu organowi Strony wnioskujqcej 
otrzymanie wniosku oraz powiadamia wfasciwy organ Strony wnioskujqcej 
o brakach stwierdzonych we wniosk ,1 , jezeli takie wystqpity, w terminie 60 
dni od dn ia otrzymania wniosku, a takze 

b) jezeli wtasciwy organ Strony proszonej o pomoc nie jest w stanie uzyskae 
i przekazac informacji w terminie 90 dni od dnia otrzymania wniosku, 
r6wniez w przypadku napotkania na przeszkody w udzieleniu informacji 
lub w przypadku odmowy udzieienia informacji , informuje niezwtocznie 
Stron~ wnioskujqcq, wyjasniajqc przyczyny zwfoki, istot~ przeszk6d lub 
przyczyny odmowy udzielenia informacji. 

8 
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Artykut 6 

Kontrole podatkowe za granic~ 

1. Strona wn ioskujqca moze wystqpic do Strony proszonej o pomoc z 
uzasadnionym wnioskiem o zezwolenie przedstawicielom wlasciwego organu 
Strony wnioskujqcej na pobyt na terytorium Strony proszonej o pomoc w celu 
przes{uchiwania os6b fizycznych i badania dokument6w, w zakresie dozwolonym 
na mocy jej krajowego prawa . Wtasciwy organ Strony wnioskujqcej poinformuje 
wtasciwy organ Strony proszonej o pon-;oc o terminie i miejscu spotkania z 
zainteresowanymi osobami fizycznymi . 

2. Na wniosek wtasciwego organu Strony wn ioskujqcej, wlasciwy organ Strony 
proszonej o pomoc moze zezwolic przedstawicielom w{asciwego organu Strony 
wnioskujqcej na obecnosc w trakc ie kontroli podatkowej prowadzonej na 
terytorium Strony proszonej o pomoc. 

3. Jesli wniosek , o kt6rym mowa w ustE?pie 2, zostanie uwzgiE?dniony, w{asciwy 
organ Strony proszonej o pomoc prowadzqcy kontroiE?, zawiadomi, bez zbE?dnej 
zwloki , wtasciwy organ Strony wnioskujqcej o terminie i miejscu kontroli , organie 
lub osobie upowaznionej do przeprowadzenia kontroli oraz o procedurach i 
warunkach wymaganych przez StronE? proszonq o pomoc do przeprowadzenia 
kontroli. Wszelkie decyzje dotyczqce prowadzenia kontroli podejmuje Strona 
proszona o pomoc prowadzqca kontroiE?. 
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Artykut 7 

Moi:liwosc odrzucenia wniosku 

1. W~asciwy organ Strony proszonej o pon1oc moze odm6wic pomocy: 

a) jezel i wniosek zostat sporzqdzony niezgodnie z niniejszq Umowq; 

b) jezeli Stron a wn ioskujqca nie wykorzystata na swoim terytorium wszelkich 
dost~pnych srodk6w w celu uzyskania informacji , z wyjqtkiem przypadku, 
w kt6rym zastosowanie tych srodk6w pociqgatoby za sobq 
niewsp6~mierne trudnosci ; lub 

c) jezeli ujawnienie :Zqdanej informacji bytoby sprzeczne z porzqdkiem 
publicznym. 

2. Niniejsza Umowa nie naktada na Stron~ proszonq o pomoc obowiqzku 
udzielenia informacji ujawniajqcych jakqkolwiek tajemn ic~ handlowq, 
gospodarczq, przemystowq, kupieckq lub zawodowq alba jakikolwiek tryb 
dziatalnosci przedsi~biorstwa, z zastrzezen iem, ze informacje opisane w artykule 
5 ustE?P 4, nie b~dq, tylko z powodu tego faktu traktowane jak tego typu 
tajemnica lub tryb dziatalnosci. 

3. Postanowienia nin iejszej Umowy nie naktadajq na Umawiajqcq si~ Stron~ 
obowiqzku uzyskania i dostarczenia informacji, kt6ra ujawniataby informacje 
poufne w relacjach mi~dzy klientem oraz adwokatem, radcq prawnym lub innym 
prawnie dozwolonym reprezentantem, w przypadku gdy takie informacje zostaty: 

a) wytworzone w celu poszukiwania lub swiadczen ia porady prawnej; lub 

b) wytworzone w celu uzycia w istniejqcym lub rozwazanym post~powaniu . 

4. Nie mozna odrzucic wniosku o udzielenie informacji z tego powodu, ze 
zobowiqzanie podatkowe, kt6rego on dotyczy zostato zakwestionowane . 

5. Strona proszona o pomoc nie b~dzie obowiqzana do uzyskania i udzielenia 
informacji, kt6rych uzyskanie przez wtasciwy organ Strony wnioskujqcej, 
w przypadku gdyby informacje b~dqce przedmiotem znajdowaty SiE? w ramach 
wtasciwosci Strony wnioskujqcej, nie bytoby mozliwe na podstawie jej 
ustawodawstwa albo w ramach normalnej praktyki administracyjnej . 

6. Strona proszona o pomoc moze odrzucic wniosek o udzielenie informacji, 
jezeli Strona wnioskujqca :Zqda tych informacji w celu stosowania lub 
wprowadzania przepis6w prawa podatkowego Strony wnioskujqcej lub 
jakiegokolwiek zwiqzanego z nimi wymogu, kt6ry dyskryminowatby obywatela 
Strony proszonej o pomoc w por6wnaniu do obywatela Strony wnioskujqcej, 
kt6ry znajduje si~ w takich samych okol icznosciach . 
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Artykui 8 

Poufnosc 

1. Kazda informacja przekazywa na i uzyskiwana przez wtasciwe organy 
Umawiajqcych siE( Stron bE(dzie traktowana jako poufna. 

2. lnformacje bE(dq ujawnione tylko zainte resowanym osobom lub organom 
(w tym sqdom i organom administracyjnym) dla cel6w okreslonych 
w artykule 1 i wykorzystywane przez te osoby lub organy wytqcznie do tych 
cel6w, wtqczajqc postE(powanie odwotawcze. W tych celach informacje mogq bye 
ujawnione w postE(powaniu sqdowym lub w orzeczeniach sqdu . 

3. lnformacje nie bE(dq wykorzystywane w zadnych innych celach niz okreslone 
w artykule 1, bez wyrazonego na pismie zezwolenia wtasciwego organu Strony 
proszonej o pomoc. 

4. lnformacje przekazane Stronie wn ioskujqcej na mocy niniejszej Umowy nie 
bE(dq ujawniane zadnej innej jurysdykcji, bez wyrazonego na pismie zezwolenia 
wtasciwego organu Strony proszonej o pomoc. 

11 
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Artykut 9 

Koszty 

0 ile wtasciwe organy Stron nie uzgodniq inaczej, zwykte koszty zwiqzane 
z udzieleniem pomocy ponosi Strona proszona o pomoc, zas nadzwyczajne 
koszty zwiqzane z udzielaniem pomocy (wtqcznie z kosztami zaangazowania 
doradc6w zewnE?trznych w zwiqzku z postE?powaniem sqdowym lub innymi 
kosztami koniecznymi dla zrealizowania wniosku) ponosi Strona wnioskujqca . 
Wtasciwe organy bE?dq okresowo uzgadniaty kwestie dotyczqce tego artykutu, 
a w szczeg61nosci wtasciwy organ Strony proszonej o pomoc bE?dzie konsultowat 
siE? z wtasciwym organem Strony wnioskujqcej, jezeli przewiduje, ze koszty 
udzielenia informacji w przypadku danego wniosku bE?dq znaczne. 
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Artykut 10 

J~zyk 

Wnioski o udzielenie pomocy, odpowiedzi na nie i jakakolwiek inna pisemna 
korespondencja mi~dzy wlasciwymi organami b~dq sporzqdzane w j~zyku 
angielskim. Wlasciwe organy uzgodniq, czy i w jakim zakresie Uumaczenie na 
j~zyk angielski innych dokument6w lub plik6w, podlegajqcych przekazaniu, jest 
rzeczywiscie wymaga1e. 
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Artykut 11 

Procedura wzajemnego porozumiewania 

1. W przypadku pojawienia s i~ probiem6w lub wqtpliwosci pomi~dzy 
Umawiajqcymi siE? Stronami dotyczqcych stosowania lub interpretacji niniejszej 
Umowy, wtasciwe organy dotozq wszelkich staran w celu rozwiqzania problemu 
w drodze wzajernnego porozumien ia . 

2. Opr6cz porozumieri, o kt6rych mowa w ust~pie 1, wtasciwe organy 
Umawiajqcych sit;: Stron mogq wzajemnie uzgodnic procedury na potrzeby 
stosowania artykut6w 5, 6 i 9. 

3. W razie potrzeby Umawiajqce si~ Strony podejmq dziatania w celu 
uzgodnien ia innych form rozwiqzywania spor6w. 

4. Oficjalne porozum!ewanie si~. w tym wnioski o informacje, sporzqdzane w 
zwiqzku lub zgodnie z przepisami niniejszej Umowy, b~dzie miato form~ pisemnq 
i b~dzie kierowane bezposrednio do wtasciwego organu drugiej Umawiajqcej si~ 
Strony na adres podany przez Umawiajqce si~ Strony. Wszelkie uzupetniajqce 
wiadomosci zwiqzane z · wnioskiem o informacj~ wtasciwe organy lub ich 
upowaznieni przedstawiciele b~dq sobie przekazywali pisemnie lub ustnie, 
kierujqc si~ wzgl~dami praktycznymi. 
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Artykut 12 

Wejscie w i:ycie 

1. Umawiajqce si~ Strony notyfikujq sobie wzajemnie na pismie zakonczenie 
wewn~trznych procedur prawnych , n iezb~dnych do wejscia w zycie niniejszej 
Umowy. 

2. Niniejsza Umowa wejdzie w zycie trzy miesiqce po dacie otrzymania 
p6zniejszej 
z tych not, i br:;; dzie mia{a zastosowanie do wniosk6w ztozonych w dniu jej 
wejscia 
w zycie lub po tym dniu : 

a) w przypadku spraw o przest~pstwa podatkowe od tego dn ia; oraz 

b) we wszystkich pozostatych sprawach, o kt6rych mowa w artykule 1, od 
dnia jej wejscia w zycie ale w przypadku okres6w podatkowych 
rozpoczynajqcych si~ w tym dniu lub po tym dniu, lub gdy nie ma okresu 
podatkowego , do wszelkich zobowiqzan podatkowych powsta{ych w tym 
dniu, lub po tym dniu 
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Artykut 13 

Wypowiedzenie 

1. Umowa nmleJsza zawarta jest na czas nieokreslony. Maze bye 
wypowiedziana wyhqcznie drogq dyplomatycznq, w drodze pisemnej notyfikacji, 
przez kazdq z Urnawiajqcych si~ Stron; w takim przypadku Umowa utraci moe po 
uptywie trzech miesi~cy od dnia otrzymania przez drugq Umawiajqcq si~ Stron~ 
noty o wypowiedzeniu . 

2. Wszelkie wnioski otrzymane przez Umawiajqce si~ Strony do dnia 
wypowiedzenia zostanq rozpatrzone zgodnie z postanowieniami niniejszej 
Umowy. 

3. W razie wypowiedzenia Umowy, Umawiajqce si~ Strony pozostajq zwiqzane 
postanowieniami artykutu 8 w odniesieniu do wszelkich informacji uzyskanych na 
mocy tej Umowy. 

Na dow6d czego, nizej podpisani, nalezycie upowaznieni, podpisali niniejszq 
Umow~. 

l
j Sporzqdzono w i.fl.r1.P.{y~~:?t .. .. dnia ~.f..f.{ .. ~1. 3. .. . roku, w dw6ch 

I 

egzemplarzach, kazdy w j~zykach polskim i angielskim, przy czym oba teksty sq 
jednakowo autentyczne. 

I 

I W imieniu Rzqdu W imieniu Rzqdu 

I Rzeczypospolitej Polskiej: 

i 

Bermud6w: 
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UZGODNIENIA KONCOWE 

DOTYCZACE INTERPRETACJI ORAZ STOSOWANIA UMOWY 

MI~DZY RZf\DEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

A RZf\DEM BERMU DOW 

0 WYMIAN!E INFORMACJI W SPRAWACH PODATKOWYCH 

I Rzqd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rzqd Bermud6w, pragnqc u~atwic wymian~ 
informacji w sprawach podatkowych (Umow~). osiqgn~~y nast~pujqce 
porozumienie: 

1. Stosownie do artykutu 1 Umowy wzajemnie uzgodniono , ze uzyte w tym 
artykule okreslenie ,istotne" zawie ra sta ndardy przyj~te w ust~pie numer 4 
Komentarza do artykutu 1 Modelowej Umowy OECD z 2002 r. o wymianie 
informacji w sprawach podatkowych dla okreslen : ,majqcy istotne znaczenie" 
oraz ,mozliwe istotne znaczenie". 

2_ W odniesien iu do artykutu 5 Umowy, rozumie si~ . ze Strony nie mogq 
wymagac, aby okreslona dokumentacja byta przechowywana dtuzej, niz przez 
czas okreslony w prawie wewn~trznym, zgodny z mi~dzynarodowymi 

1 standardami , tym niemniej, wtasciwy organ Strony proszonej o pomoc 
wykorzysta jednak wszystkie odpowiednie srodki gromadzenia informacji w celu 
dostarczenia kazdej informacji obj~tej wnioskiem, jezeli taka informacja jest 
rzeczywiscie przechowywana. 

3. Stosownie do artykutu 9 Umowy, uzgodn iono co nast~puje : 

(a) Zwykte koszty b~dq co do zasady obejmowac wewn~trzne koszty 
administracyjne wfasciwego organu i wszelkie drobne koszty zewn~trzne, takie 
jak koszty kurier6w. 

(b) Wszelkie racjonalne koszty poniesione przez osoby trzecie podczas 
realizowania wniosku o wymian~ informacj i sq uwazane za koszty nadzwyczajne 
i b~dq ponoszone przez Stron~ wnioskujqcq. Przyktady koszt6w nadzwyczajnych 
obejmujq , lecz nie sq do nich ograniczone: 

(i) 

(ii) 
(iii) 
(iv) 
(v) 

(vi) 

wynagrodzeni ::: nalezne personelowi zatrudnionemu przez osoby trzecie do 
pomocy przy wniosku ; 
wynagrodzenia nalezne dla os6b trzecich za przeprowadzenie badan ; 
wynagrodzenia nalezne dla os6b trzecich za kopiowanie dokument6w; 
koszty wynaj~cia ekspert6w, Uumaczy ustnych i Uumaczy pisemnych ; 
koszty post~powan sqdowych pon iesione przez Stron~ proszonq 
o pomoc w zwiqzku z konkretnym wn iosk iem o udzielenie informacji ; 
koszty uzyskania pisemnych lub ustnych zeznan ; oraz 



~-

1 (vii) wynagrodzenia i wydatki, okreslone zgodnie z kwotami dozwolonymi w 
obowiqzujqcym prawie dla osoby, kt6ra dobrowolnie stawia si~ na rozmow~. 
przestuchanie lub w celu ztozenia pisemnego lub ustnego zeznania 
zwiqzanego z konkretnym wnioskiem o udzielenie informacji. 

(c) Wtasciwe organy bE;dq konsultowa!y siE,: wzajemnie w kazdym konkretnym 
przypadku, w kt6rym koszty nadzwyczajne najprawdopodobniej przekroczq 5000 
dolar6w amerykanskich , celem ustalenia, czy Strona wnioskujqca bE,:dzie 
kontynuowata spraw~ tego wniosku i ponosita koszt. 

I (d) W przypadku , gdy Strona proszona o pomoc stwierdzi, ze wykonanie 
I pojedynczego lub wi~kszej liczby wniosk6w o udzielenie informacji jest trudne lub 

niemozliwe ze wzgl~du na ograniczenia personalne lub zasoby finansowe, 
wtasciwe organy wzajemnie uzgodniq i, jezeli tak zostanie uzgodnione, Strona 
wnioskujqca poniesie koszty zwiqzane z realizacjq pojedynczego lub wi~kszej 
liczby wniosk6w. 

Niniejsze Uzgodnienia koncowe bE,:dq stosowane od dnia wejscia w zycie Umowy 
o wymianie informacji w sprawach podatkowych. 

Niniejsze Uzgodnienia koricowe bE,:dq miaty zastosowanie tak dtugo, jak dtugo 
Umowa o wymianie informacji w sprawach podatkowych b~dzie stosowana. 

Na dow6d czego, mzeJ podpisani, nalezycie upowaznieni, podpisali niniejsze 
Uzgodnienia koncowe. 

Sporzqdzono w J..Q~t(!1.~. ~ - ... dnia .. ~~-{1~P.f?(~. roku, w dw6ch 
egzemplarzach, kazdy w jE,:zykach polskim i angielskim, przy czym oba teksty sq 
jednakowo autentyczne. 

I Wimi~ 
· Rzeczypospolitej Polskiej : 

- -
~--~-~--~7 ~- / 
~ W imieniu Rzqdu 

Bermud6w: 
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AGREEMENT 

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND 

AND THE GOVERNMENT OF BERMUDA 

(AS AUTHORISED BY THE GOVERNMENT OF THE UNITED 

KINGDOM OF GREAT BRIT Al N AND NORTHERN IRELAND) 

FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION 

RELATING TO TAX MATTERS 

The Government of the Republic of Poland and the Government of Bermuda, 
desiring to exchange information with respect to taxes; 

Have agreed as follows: 

l 
; 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
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Article 1 

Object and Scope of the Agreement 

The competent authorities of the Contracting Parties shall provide assistance 
through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration 
and enforcement of the domestic laws of the Contracting Parties concerning 
taxes covered by this Agreement, including information that is foreseeably 
relevant to the determination, assessment and collection of tax with respect to 
person s subject to s uch taxes, the recovery and enforcement of tax claims, or the 
investigation of tax matters or prosecution of criminal tax matters in relation to 
such persons. lnformation shali be exchanged in accordance with the provisions 
of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in 
Artide 8. The rights and safeguards secured to persans by the laws or 
administrative practice of the requested Party remain applicable to the extent that 
they do not unduly prevent or delay effective exchange of information. 

2 
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Article 2 

i Jurisdiction 

l 
l A requested Party is not obligated to provide information which is neither held by 
i its authorities nor in the possession or eontroi of persans who are within its 
i territorial jurisdiction. 

! 
l 
l 
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Article 3 

Taxes Covered 

1. This Agreement shall apply to the following taxes imposed by the Contracting 
Parties: 

a) in the case of Poland: 

i) the persona! income tax; 
ii) the corporate income tax; 

b) in the case of Bermuda: 

Direct taxes of every kind and description. 

2. This Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes 
imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, 
the existing taxes. The competent authorities of the Contracting Parties shall 
notify each other of any substantial changes in their laws which may effect the 
obligations of that Contracting Party pursuant to this Agreement. 

4 



1. In this Agreement the term: 

Article 4 

Definitions 

a) "Poland" means the Republic of Poland and, when used in a geographical 
sense, means the territery of the Republic of Poland, and any area 
adjacent to the territorial waters of the Republic of Poland within which, 
under the laws of Poland and in accordance with International law, the 
rights of Poland with respect to the exploration and exploitation of the i 
natura! resources of the seabed and its sub-soil may be exercised; 

b) "Bermuda" means the islands of Bermuda; 

c) "Contracting Party" means Poland or Bermuda, as the context requires; 

d) "competent authority" means: 

i) in the case of Poland, the Minister of Finance or his authorized 
representative; 

ii) in the case of Bermuda, the Minister of Finance or his authorized 
representative; 

e) "person" includes an individual, a company and any other body of 
persons; 

f) "company" means any body corporate or any entity that is treated as a 
body corporate for tax purposes; 

g) "publicly traded company" means any company whose principal class of 
shares is listed on a recognized stock exchange provided its listed shares 
can be readily purchased or sold by the public. Shares can be purchased 
or sold "by the public" if the purchase or sale of shares is not implicitly er 
explicitly restricted to a limited group of investors; 

h) "principal class of shares" means the class or classes of shares 
representing a majoriły of the voting power and value of the company; 

i) "recognized stock exchange" means any stock exchange agreed upon by 
the competent authorities of the Contracting Parties; 

j) "public co!lective investment fund or scheme" means any collective 
investment fund or scheme provided the units, shares or other interests is 
not implicitly or explicitły restricted to a limited group of investors; 

k) "tax" means any tax to which the Agreement applies; 

l) "applicant Party" means the Contracting Party requesting information; l 
5 J 
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m) "requested Party" means the Contracting Party requested to provide 
information; 

n) "information gathering measures" means laws and administrative or 
judicial procedures that enable a Contracting Party to obtain and provide 
the requested information; 

o) "information" means any fact, statement or record in any form whatever; 

p) "criminal tax matters" me ans tax matters involving intentional eonduet 
whether before or after the entry into force of this Agreement which is 
liable to prosecution under the criminal laws of the requesting Party and 
indudes all cases where a person has been notified that proceedings 
concerning those matters have been initiated against that person; 

q) "criminallaws" means al! criminallaws designated as such under domestic 
law irrespective of whether such a re contained in the tax laws, the criminal 
eode or other statutes. 

2. As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting 
Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, 
have the meaning that it has at that time under the law of that Party, any 
meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning 
given to the term under other lawsof that Party. 

6 



Article 5 

Exchange of lnformation Upon Request 

··~ 

i 
l 

1. The competent authority of the requested Party shall provide upon request by 
the competent authority of the applicant Party information for the purposes 
referred to in Article 1. Such information shall be exchanged without regard to 
whether the requested Party needs such information for its own tax purposes or 
the eonduet being investigated would constitute a crime under the laws of the 
requested Party if it had occurred in the territary of the requested Party. 

2. lf the information in the passession of the competent authority of the 
requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for 
information, that Party shall use al! relevant information gathering measures to 
provide the competent authority of the appłicant Party with the infonnation 
requested, notwithstanding that the requested Party may not need such 
information for its own tax purposes. 

li 3. lf specifically requested by the competent authority of the applicant Party, the 
competent authority of the requested Party shall provide information under this 
Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions 
of witnesses and authenticated copies of original records. 

4. Each Contraeling Party shall ensure that its competent authorities for the 
purposes specified in Article 1 of the Agreement, have the authority to obtain and 
provide upon request: 

a) information held by banks. other financial institutions, and any person, 
including nominees and trustees, acting in an agency or fiduciarycapacity; 

b) information regarding the legal and beneficial ownership of companies, 
partnerships, public collective investment schemes, trusts, foundations 
and other persons, including information on all such persons in an 
ownership chain, in particular: 

i) in the case of public collective investment funds or schemes, information 
on shares, units and other interests; 

ii) in the case of foundations, information on founders, members of the 
foundation council and beneficiaries; 

iii) in the case of trusts, information on settlors, trustees, protectors and 
beneficiaries; 

iv) in the case of persans that are neither collective investment schemes, 
trusts or foundations, equivalent information to the information in 
subparagraphs i) to iii). 

7 



5. This Agreement does not create an obligation for a Contracting Party to obtain 
or provide ownership information with respect to publicly traded companies or 
public collective investment funds or schemes, unless such information can be 
obtained without giving rise to disproportionate difficulties. 

6. The competent authority of the applicant Party shall provide the following 
information to the competent authority of the requested Party when making a 
request for information under Agreement to demonstrate the foreseeable 
relevance of the information to the request: 

a) the identity of the person under examination or investigation; 

b) the period for which the information is requested; 

c) the n atu re of the information requested; 

d) the tax purpose for which the information is sought; 

e) to the extent known, the name and address of any person believed to be 
in passession of the requested information; 

f) a statement that the request is in eonformity with the law and 
administrative practices of the applicant Party, that if the requested 
information was within the jurisdiction of the applicant Party then the 
competent authority of the applicant Party would be able to obtain the 
information under the laws of the applicant Party or in the normai course 
of administrative practice and that it is in eonformity with this Agreement; 

g) a statement that the applicant Party has pursued a!l means available in its 
own territery to obtain the information, except those that would give rise to 
disproportionate difficulties. 

7. The competent authority of the requested Party shall forward th.e..requested 
information as soon as reasonably possible to the applicant Party. To ensure a 
prompt response, the competent authority of the requested Party shall: 

a) eonfirm receipt of a request in writing to the competent authority of the 
applicant Party and shall notify the competent authority of the applicant 
Party of deficiencies in the request, if any, within 60 days of the receipt of 
the request, and 

b) if the competent authority of the requested Party has been unable to obtain 
and provide the information within 90 days of receipt of the request. 
including if it encounters obstacles in furnishing the information or it 
refuses to furnish the information, it shall immediately inform the applicant 
Party, explaining the reason for its inability, the nature of the obstacles or 
the reasons for its refusaL 

8 
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Article 6 

Tax Examinations Abroad 

1. With reasonable notice the app!icant Party may request that the requested 
Party allow representatives of the competent authority of the applicant Party to 
enter the territery of the requested Party, to the extent permitted under its 
domestic laws, to interview individuals and examine records. The competent 
authority of the appiicant Party shall notify the competent authority of the 
requested Party of the time and place of the meeting with the individuals 
concerned. 

2. At the request of the competent authority of the applicant Party, the 
competent authority of the requested Party may allow representatives of the 
competent authority of the applicant Party to attend a tax examination in the 
territery of the requested Party. 

3. lf the request referred to in paragraph 2 is granted, the competent authority of 
the requested Party conducting the examination shall, as soon as possible, notify 
the competent authority of the applicant Party of the time and place of the 
examination, the authority or person authorized to carry out the examination and 
the procedures and conditions required by the requested Party for the eonduet of 
the examination. Ali decisions regarding the eonduet of the tax examination shall 
be made by the requested Party conducting the examination. 

9 



Article 7 

Possibility of Declining a Request 

1. The competent authority of the Requested Party may decline to assist: 

a) where the request is not made in eonformity with this Agreement; 

b) where the Requesting Party has not pursued all means available in its own 
territery to obtain the information, except where recourse to such means 
would give rise to disproportionate difficulty; or 

c) where the disclosure of the information requested would be centrary to 
public policy. 

2. This Agreement shall not impose upon a Requested Party any obligation to 
provide items subject to any trade, business, industria!, commercia! or 
professiona! secret or trade process, provided that information described in 
paragraph 4 ot Article 5 shall not by reason of that fact alone be treated as such 
a secret ortrade process. 

3. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contraeling Party the 
obligation to obtain or provide information, which would reveal confidential 
communications between a client and an attorney, solidtor or other admitted 
legal representative where such communications are: 

a) produced for the purposes of seeking or providing legal advice; or 

b) produced for the purposes of use in existing or contemplated lega! 
proceedings. 

4. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim 
giving rise to the request is disputed. 

5. The Requested Party shall not be required to obtain and provide iilfcirmation 
which, if the requested information was within the jurisdiction of the Requesting 
Party, the competent authority of the Requesting Party would not be able to 
obtain under its laws or in the normai course of administrative practice. 

6. The Requested Party may decline a request for information if the information 
is requested by the Requesting Party to administer or enforce a provision of the 
tax law of the Requesting Party, or any requirement connected therewith, which 
discriminates against a national of the Requested Party as compared with a 
national of the Requesting Party in the same circumstances. 

lO 
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Article 8 

Confidentiality 

1. Any information provided and received by the competent authorities of the 
Contracting Parties shall be kept confidential. 

2. lnformation shall be disclosed only to persens or authorities (including courts 
and administrative bodies) concerned with the purposes specified in the Artide 1, 
and used by such persans or authorities only for such purposes, the 
determination of any appeal. For these purposes, inforrnation may be disclosed 
in public court proceedings or in judicial decisions. 

3. lnformation may not be used for any purpose other than for the purposes 
stated in Artide 1 without the express written consent of the competent authority 
of the requested Party. 

4. The information provided to a applicant Party under this Agreement maynot 
be disclosed to any other jurisdiction, without the express written consent of the 
Competent Authority of the requested Party. 

11 
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Article 9 

C os ts 

l 
Unless the competent authorities of the Parties otherwise agree, ordinary costs 
incurred in providing assistance shall be borne by the requested Party, and 
extraordinary costs incurred in providing assistance (including costs of engaging 
external advisors in connection with litigation or otherwise necessary to comply 
with the request) shall be borne by"the applicant Party. The respective competent 
authorities shall eonsuit periodically with regard to this Article, and in particular 
the competent authority of the requested Party shall eonsuit with the competent 
authority of the applicant Party if the costs of providing information with respect to 
a specific request are expected to be significant. 

12 
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Article 10 

Language 

Requests for assistance, the responses thereto and any other written 
communication between the competent autflorities shall be drawn up in English. 
As regards other documents or files to be provided, the competent authorities 
shall eonsuit whether and to what extent transłation into the English language is 
indeed required. 

13 
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Article 11 

Mutual Agreement Procedure 

1. Where difficulties or doubts arise between the Contracting Parties regarding 
the implementation or interpretation of the Agreement, the competent authorities 
shall use their best efforts to resolve the matter by mutual agreement. 

2. In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent 
authorities of the Contracting Parties may mutually agree on the procedures to 
be used under Articles 5, 6 and 9. 

3. The Contracting Parties shall endeavour to agree on other forms of dispute 
resolution should this become necessary. 

4. Formai communications, including requests for information, made in 
connection with or pursuant to the provision of this Agreement will be in writing 
directly to the competent authority of the other Contracting Party at such address 
as may be notified by one Contracting Party to the other. Any subsequent 
communications regarding requests for information will be either in writing or 
verbally, whichever is most practical, between the aforementioned competent 
authorities or their authorized representatives. 

14 
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Article 12 

Entry into Force 

l 
j 

J1. Each of the Contracting Parties shall notify in writing to the other the 

l 
completion of the procedures re quired by its law for the bringing into force of this 

!

l. Agreement. 
2. This Agreement shall enter into force in three months after the date of 

· receiving the later of these notifications and shall thereupon have effect for 
requests made on or after the date of entry into force: 

a) for criminal tax matters on that date; and 

b) for all other matters covered in Artide 1 on that date but in respect of 
taxable periods beginning on or after that date, or where there is no 
taxable period, all charges arlsing on or after that date. 

15 
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Article 13 

Termination 

1. This Agreement is concluded for unspecified time. lt may be terminated only 
by written notification through diplomatic channels by either Contracting Party; in 
such a case it shall cease to be in force after three months from after the date of 
receipt of the notification by the other Contracting Party. 

l 
i 2. Ali requests received by the Contracting Parties up to effective day of 
l termination will be de alt in accordance with the terms of this Agreement. 
! 

3. lf the Agreement is terminated the Contracting Parties shall remain bound by 
the provisions of Article 8 with respect to any information obtained under the 
Agreement. 

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this 
Agreement. 

'1· Oone in duEiicate at /.o>1d.:JYL this 26 day ot 
('l_cveU~t»/ 20 { , in the Polish and English languages, both texts being equally 
i authentic. 

l 
i 
l 
l 

For the Govern t f the 
Re public of Poland: 

16 

For the Government 
of Bermuda: 

.. 
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

CONCERNING THE INTERPRETATION AND APPLICATION OF THE 

AGREEMENT 

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND 

AND THE GOVERNMENT OF BERMUDA 

FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS 

The Government of the Republic of Poland and the Government of Bermuda, 
desiring to facilitate the exchange of information relating to tax matters (the 
Agreement), have reached the following understandings: 

1. Pursuant to Article 1 of the Agreement it is mutually agreed that in this 
Article the term "relevant" includes the standard for the term "foreseeabiy 
relevanf' and "foreseeable relevance" as explained in paragraph numbered 4 
of the 2002 OECD Model Agreement on Exchange of lnformation on Tax 
Matters Commentary on Article 1 of that Model. 

2. With reference to Articłe 5 of u-,e Agreement, it is understood that Parties 
may not require certain records to be kept for longer than a specified period 
under the domestic law, consistent with international standards, however the 
competent authority of the requested Party will. nevertheless. use all relevant 
information-gathering measures to provide any information requestecL where 
that information is, in fact, kept. 

3. Pursuant to Article 9 of the Agreement the following is mutually agreed: 

(a) Ordinary costs will normally cover interna! administration costs of the 
competent authority and any minor external costs such as the costs of 
couriers. 

(b) Ali reasonable costs incurred by third parties in complying with the request 
for exchange of information are considered extraordinary costs and will be 
borne by the requesting Party. Examples ot extraordinary costs include, but 
are not limited to, the following: 

(i) fees charged for staff employed by third parties in assisting with the 
request; 

(ii) fees charged by third parties for carrying out research~ 
(iii) fees charged by third parties for copying documents; 
(iv) costs of engaging experts, interpreters, or translators; 



r-· .... _________ ·-·-------
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(v) litigation costs of the requested Party in relation to a specific request for 
information; 

(vi) costs for obtaining depositions or testimony; and 
(vii) fees and expenses, determined in accordance with amounts allowed 

under applicable law, on the person who voluntarily appears for an 
interview, deposition or testimany relating to a particular information 
request. 

(c) The competent authorities will eonsuit each other in any particular case 
where extraordinary costs are likely to exceed $US5000 to determine whether 
the requesting Party will continue to pursue the request and bear the cost. 

(d) In the event that the requested Party finds it difficult or impossible to 
comply with a single or muftipfe requests for information from the applicant 
Party because of limited staff or financial resources, the competent authorities 
will consult, and if mutually agreed, the applicant Party will bear the costs 
associated with complying with a request or muftipfe requests. 

This Memorandum of Understanding will come into effect on the entry into 
force of the TIEA. 

This Memorandum of Understanding will remain in effect for as long as the 
TIEA remains in effect. 

In witness whereof the undersigned, duły authorised thereto, have sig-Red this 
Memorandum of Understanding. 

r

[ Dorye i!), _dyplicate at L(Jvro/o!IZ this 2"'-"6.__-___ day of 
f/ollf4Pfh! W{~ , in the Polish and English languages, both texts being 
i equally authentic. 

For the Government of t e 
l Repubłic of Poland: 

i 
i 
l 
l 

l 
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For the Government 
of Bermuda: 

l 
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Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE- 920- 1455- 10- 14/akr/.) 
DPUE.920.175.2014/4 

Warszawa, 1/-ftnarca 2014 r. 

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o ratyfikacji Umowy 
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów (zgodnie z upoważnieniem 
Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie 
informacji w sprawach podatkowych oraz Uzgodnień końcowych dotyczących interpretacji 
oraz stosowania Umowy, podpisanych w Londynie dnia 25 listopada 2013 r. wyrażona 

na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji 
rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.) przez ministra właściwego do spraw 
członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy oraz Uzgodnień końcowych nie· jest sprzeczny 
z prawem Unii Europejskiej. 
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