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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 Protokołu między 
Rzecząpospolitą Polską a Królestwem 
Belgii zmieniającego Konwencję 
między Rzecząpospolitą Polską  
a Królestwem Belgii w sprawie 
unikania podwójnego opodatkowania 
oraz zapobiegania oszustwom 
podatkowym i uchylaniu się  
od opodatkowania w zakresie podatków 
od dochodu i majątku, podpisaną  
w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r., 
podpisanego w Luksemburgu dnia  
14 kwietnia 2014 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 

U S T AWA  

z dnia 

o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii 

zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii 

w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom 

podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu 

i majątku, podpisaną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r.,  

podpisanego w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2014 r. 

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

ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii zmieniającego 

Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania 

podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od 

opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Warszawie dnia 

20 sierpnia 2001 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2014 r. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08/08-kt 



W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

Projekt 

W dniu 14 kwietnia 2014 r. w Luksemburgu został podpisany Protokół między 

Rzecżąpospolitą Polską a Królestwem Belgii zmieniający Konwencję między 

Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od 

opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Warszawie 

dnia 20 sierpnia 2001 r., w następującym brzmieniu: 

Po zaznajomieniu się z powyższym Protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej 

Polskiej oświadczam, że: 

został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim 

zawartych, 

- jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, 

- będzie niezmiennie zachowywany. 

, Na dowód czego został wydany akt mmeJszy, opatrzony pieczęcią 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dano w Warszawie dnia 

PREZES RADY MINISTRÓW 

09/08-kt 

PREZYDENT 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 



UZASADNIENIE 
 

I. Potrzeba i cel sporządzenia Protokołu do Konwencji 

W związku ze stopniowym otwieraniem przez państwa członkowskie Unii Europejskiej 

oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego rynków pracy dla obywateli Polski, 

zgodnie z założeniami polityki realizowanej przez Ministra Finansów w zakresie 

zawierania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, wskazane jest ujednolicenie 

metod unikania podwójnego opodatkowania, stosowanych w umowach zawieranych 

przez Polskę z tymi państwami (większość tych umów przewiduje, jako metodę 

unikania podwójnego opodatkowania, metodę wyłączenia z progresją). 

Modelowa Konwencja OECD w sprawie podatków od dochodu i majątku, przewiduje 

alternatywne metody unikania podwójnego opodatkowania – proporcjonalnego 

zaliczenia oraz wyłączenia z progresją. Metoda proporcjonalnego zaliczenia polega na 

tym, że podatek zapłacony od dochodu osiągniętego za granicą jest zaliczany na poczet 

podatku należnego w kraju rezydencji podatkowej, obliczonego od całości dochodów 

w takiej proporcji, w jakiej dochód ze źródeł zagranicznych pozostaje w stosunku do 

całości dochodu podatnika. Metoda wyłączenia z progresją polega na tym, że dochód 

osiągnięty z tytułu pracy świadczonej za granicą jest zwolniony z podatku w kraju 

rezydencji podatkowej, natomiast jest brany pod uwagę jedynie przy obliczaniu stawki 

podatkowej, według której podatnik będzie zobowiązany rozliczyć podatek od 

dochodów uzyskanych w kraju rezydencji podatkowej. 

Najistotniejszym czynnikiem różnicującym obie metody jest to, że przy stosowaniu 

metody zaliczenia proporcjonalnego metoda ta może okazać się mniej korzystna dla 

podatnika w sytuacji, gdy istnieją znaczące różnice w ciężarze opodatkowania między 

krajem wykonywania pracy a Polską. Przyjęcie metody wyłączenia z progresją 

całkowicie likwiduje ten problem. 

Zgodnie z art. 23 ust. 2 obowiązującej obecnie Konwencji zawartej przez Polskę 

z Belgią, podwójnego opodatkowania dochodów osiąganych przez rezydentów polskich 

na terytorium Belgii unika się przy zastosowaniu metody zaliczenia proporcjonalnego. 

Zachodzi zatem potrzeba sporządzenia Protokołu do tej Konwencji, przewidującego 

zmianę zasadniczej metody unikania podwójnego opodatkowania tych dochodów na 

metodę wyłączenia z progresją. 
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II. Charakterystyka gospodarki belgijskiej  

Belgia należy do grona najwyżej rozwiniętych gospodarek świata. Udział usług 

w tworzeniu dochodu narodowego sięga 70%. Belgijski sektor usług charakteryzuje się 

rozbudowanym systemem infrastruktury logistyczno-transportowej (lądowej, kolejowej, 

portowej-dalekomorskiej i wodno-lądowej) oraz pozycją Antwerpii – jako ważnego 

światowego centrum obróbki, handlu międzynarodowego i dystrybucji kamieni 

szlachetnych (diamentów), m.in. za pośrednictwem giełdy diamentowej. Diamenty 

przeznaczone są zarówno do produkcji biżuterii, jak i do wielu zastosowań 

przemysłowych. Najważniejszymi gałęziami przemysłu belgijskiego są: chemia, 

przemysł metalurgiczny, elektro-maszynowy (w tym produkcja samochodów) oraz 

branże spożywcza i tekstylna. Zdecydowana większość produkcji chemicznej 

ulokowana jest we Flandrii. Wokół Antwerpii powstał potężny klaster przemysłu 

chemicznego, co jest poważnym ułatwieniem dla eksportu oraz importu tych wyrobów 

przez port w tym mieście. Belgia posiada 8% udział w obrotach europejskiej branży 

chemicznej oraz 17% udział w europejskim eksporcie produktów chemicznych. 

Belgijski sektor bankowy ma długie tradycje, a ilość banków na jednego klienta stawia 

Belgię na czołowym miejscu w świecie. Kryzys finansowy 2008 i 2009 znacznie osłabił 

pozycję wielu banków belgijskich (KBC, Dexia, Fortis itp.), a równocześnie banki 

zagraniczne znacznie umocniły swoje wpływy na rynku finansowym w Belgii. Obecnie, 

po przejęciu grupy Fortis przez BNP Paribas, ponad 80% banków działających 

w Belgii, kontrolowanych jest z zagranicy, w tym ¼ banków podlega kontroli kapitału 

francuskiego. 

Gospodarkę Królestwa Belgii charakteryzował w 2013 r. umiarkowany wzrost, co 

pokazują wskaźniki ekonomiczne zaprezentowane przez Narodowy Bank Belgii. 

Ożywienie belgijskiej gospodarki przyczyniło się do wzrostu PKB, który w 2013 r. był 

szacowany na 0,2%. To dobry wynik na tle krajów strefy euro, w których w tym samym 

okresie przewidywano przeciętny spadek PKB o 0,4%. Prognozy dla Belgii na 2014 r. 

wskazują na dalszy wzrost o 1,1%, takie samo przyspieszenie wzrostu gospodarczego 

jest oczekiwane w całej strefie euro.  

Wielkość belgijskiego eksportu nieznacznie wzrosła i razem ze spadkiem importu 

przyczyniła się do poprawy wskaźnika eksportu netto. Ponadto 2013 r. był dla Belgii 

okresem zwiększonych wydatków konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych. 
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Oczekuje się, że trend ten będzie kontynuowany i w 2014 r. konsumpcja prywatna 

będzie zwiększała się wraz ze wzrostem dochodu rozporządzalnego. Umiarkowany 

wzrost belgijskiej gospodarki nie będzie jednak miał wpływu na poprawę sytuacji na 

rynku pracy. Na 2014 r. prognozuje się wzrost stopy bezrobocia do poziomu 9,1%. 

Stopa inflacji z poziomu 1,2% w 2013 r. wzrośnie do poziomu 1,3% w roku 2014. 

Deficyt finansów publicznych ma się utrzymać na niezmienionym poziomie 2,8% PKB. 

Wysokość podatków bezpośrednich w Królestwie Belgii plasuje się wśród najwyższych 

w Unii Europejskiej.  

Gospodarkę Królestwa Belgii charakteryzował w 2013 r. umiarkowany wzrost PKB, 

który był szacowany na 0,2%. W latach 2012 i 2013 rząd belgijski musiał dokonać 

daleko idących oszczędności w celu poprawy dyscypliny budżetowej. Pogorszenie 

koniunktury oraz podejmowane działania oszczędnościowe niekorzystnie rzutowały na 

dynamikę obrotów handlowych z zagranicą, w tym z Polską. Rząd stawia sobie za cel 

wcielenie w życie serii rozwiązań regulujących system finansowy (lub ich poparcie na 

poziomie europejskim). W programie rządowym dużo miejsca poświęca się utrzymaniu 

przez Belgię jej modelu socjalnego. Dla przeciwdziałania skutkom kryzysu 

gospodarczego rząd federalny wdrożył program stabilizacji gospodarki na lata  

2011–2014. Zasadniczym jego elementem jest polityka zatrudnienia, wzmocnienie 

ubezpieczeń społecznych, reforma emerytalna, walka z ubóstwem, zwiększenie 

środków na badania i rozwój oraz wsparcie dla przedsiębiorstw. Kolejnym elementem 

działań antykryzysowych będzie reforma systemu emerytalnego, która ma zapewnić 

bezpieczeństwo socjalne, bazując na zasadzie solidarności. Jednym z jej elementów jest 

opóźnienie możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę (62 lata zamiast 60).  

1. Ramy prawno-traktatowe 

Regiony Królestwa Belgii są uprawnione do podpisywania umów międzynarodowych. 

Rząd RP podpisał w dniu 6.06.1994 r. kompleksową umowę o współpracy z Rządem 

Flandrii oraz w dniu 10.10.1996 r. podobną umowę z Rządem Wspólnoty Francuskiej 

Belgii i Rządem Walonii. Obie te umowy stwarzają ułatwienia dla pogłębienia 

kontaktów w dziedzinie współpracy gospodarczej, nauki, kultury i sztuki itp. 

Z dniem 1.05.2004 r. weszły w życie postanowienia Traktatu Akcesyjnego podpisanego 

w dniu 16.04.2003 r. Tym samym Polska wyraziła zgodę na przyjęcie całości 

wspólnotowego dorobku prawnego. Dla niektórych regulacji i swobód Traktat 
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przewiduje okresy przejściowe, z określonym kalendarzem ich pełnej implementacji. 

Bilateralne umowy międzyrządowe regulują niektóre kwestie związane ze współpracą 

gospodarczą. Do najważniejszych należą: 

– Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania 

podwójnego opodatkowania, zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się 

od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku z 20.08.2001 r.  

– Umowa między Rządem PRL a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego 

Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji 

z 19.05.1987 r. 

2. Polsko-belgijska wymiana handlowa 

Zgodnie z danymi Ministerstwa Gospodarki polsko-belgijskie obroty towarowe  

w 2013 r. osiągnęły wartość ponad 6,9 mld EUR i zamknęły się ujemnym dla Polski 

saldem handlowym w wysokości ok. -200 mln EUR (wobec -440 mln EUR w 2012 r.). 

Podkreślić należy korzystną zmianę w saldzie handlowym Polski w porównaniu do lat 

poprzednich. W 2013 r. Belgia znalazła się na 9 miejscu wśród partnerów 

gospodarczych Polski z UE i pozostaje od szeregu lat ważnym partnerem handlowym 

Polski. 

Charakterystyczną cechą polsko-belgijskiej wymiany handlowej jest jej silna 

koncentracja na regionie Flandrii. Z Flandrią realizujemy około 85% łącznych obrotów 

między Polską a Belgią, na Walonię przypada 13%, a na Stołeczny Region Brukseli 2%. 

Ujemne dla Polski saldo handlowe występuje w handlu z Flandrią i Walonią, jedynie 

w handlu z Regionem Stołecznym Brukseli posiadamy nadwyżkę. 

Głównymi grupami towarowymi w eksporcie do Belgii w 2013 r. były: 

– urządzenia mechaniczne i elektryczne 17,96% 

– pojazdy mechaniczne 16,92% 

– tworzywa sztuczne 11,69% 

– wyroby metalurgiczne 9,97% 

– wyroby różne 8,01% 

Głównymi grupami towarowymi w imporcie z Belgii w 2013 r. były:  

– tworzywa sztuczne 17,58%  

– produkty przemysłu chemicznego 16,96% 
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– wyroby metalurgiczne 14,68% 

– pojazdy mechaniczne 13,76% 

– urządzenia mechaniczne i elektryczne 10,59% 

W polskich dostawach do Belgii maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny oraz pojazdy 

stanowiły łącznie prawie 35% eksportu. Tendencja ta utrzymuje się od kilku lat 

i wskazuje na pozytywne zmiany i unowocześnienie polskiego eksportu, w którym 

dominują towary wysoko przetworzone. Najważniejszymi towarami sprzedawanymi do 

Belgii były: części i akcesoria samochodowe, pojazdy samochodowe, oleje ropy 

naftowej, siedzenia samochodowe, kable metalowe itp.  

3. Współpraca inwestycyjno-kapitałowa 

W ostatnich latach nastąpiło wyraźne przyśpieszenie napływu kapitału belgijskiego na 

rynek polski i tendencja ta utrzymuje się nadal. Wg danych GUS w Polsce 

zainwestowało i działa ponad 500 przedsiębiorstw z udziałem kapitału belgijskiego. 

Wśród inwestorów belgijskich najwięcej jest firm małych i średnich, które dominują 

również w gospodarce wewnętrznej. Firmy te plasują swoje inwestycje w różnych 

dziedzinach gospodarki, a głównie w sektorach: finansowo-ubezpieczeniowym, 

energetycznym, spożywczym, materiałów budowlanych, maszyn rolniczych i usług 

komunalnych. 

Należy podkreślić, że w Belgii rejestrowanych jest coraz więcej małych polskich firm, 

często jednoosobowych, które zajmują się świadczeniem usług budowlanych, 

remontowych itp. głównie w oparciu o pracowników sprowadzanych z Polski. 

Wg urzędu zajmującego się rejestracją tego typu działalności (INAST)  

w 2012 r. zarejestrowanych było 8054, w tym 2448 firm budowlanych. Firmy te nie są 

zaliczane do kategorii FDI, lecz w wyniku ich działalności może w przyszłości nastąpić 

zwiększenie zainteresowania lokowaniem bezpośrednich inwestycji w Belgii przez 

polskie podmioty gospodarcze. Tworzenie takich przedsiębiorstw aktywnie wspierają 

władze terytorialne (na szczeblu miast, gmin, prowincji) z uwagi na to, iż przyczyniają 

się do tworzenia miejsc pracy i do aktywizacji życia gospodarczego w warunkach 

osłabionej koniunktury. 

4. Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i dostęp do rynku pracy 

Od 1 maja 2009 r. Belgia otworzyła całkowicie swój rynek pracy dla obywateli 

10 nowych krajów członkowskich (z 2004 r.) 
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III. Charakterystyka systemu podatkowego w Belgii 

Podatek dochodowy od osób prawnych 

Osoby prawne, które posiadają siedzibę na terytorium Belgii, podlegają podatkowi 

dochodowemu od całości swoich dochodów. Dana osoba prawna posiada siedzibę na 

terytorium Belgii, jeżeli została zarejestrowana w Belgii lub miejsce jej zarządu 

znajduje się w Belgii. Dla określenia czy dana osoba prawna posiada w Belgii siedzibę 

nie ma znaczenia miejsce utworzenia osoby prawnej.  

Dochody osób prawnych podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatkową 

w wysokości 33% plus 3% dopłaty (33,99%). 

Belgijskie prawo podatkowe przewiduje także opodatkowanie dochodów osób 

prawnych stawką progresywną w ściśle określonych przypadkach z zastosowaniem 

następującej progresji: 

0–25,000 24,5% plus 3% dopłaty (24,98%) 

25,001–90,000 31,0% plus 3% dopłaty (31,93%) 

90,001–322,500 34,50% plus 3% dopłaty (35,54%) 

Dochody osób prawnych nieposiadających siedziby na terytorium Belgii również 

podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 33% plus 3% dopłaty (33,99%).  

Zyski kapitałowe  

Zyski kapitałowe są traktowane w Belgii jak zwykły dochód i podlegają opodatkowaniu 

na zasadach ogólnych.  

Podatek dochodowy od osób fizycznych  

Osoby fizyczne posiadające na terytorium Belgii miejsce zamieszkania dla celów 

podatkowych, jak również osoby nieposiadające w Belgii miejsca zamieszkania 

podlegają opodatkowaniu progresywną stawką podatkową. Osoby fizyczne posiadające 

w Belgii miejsce zamieszkania dla celów podatkowych podlegają opodatkowaniu od 

całości uzyskanych dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. 

Osoby fizyczne nieposiadające miejsca zamieszkania dla celów podatkowych na 

terytorium Belgii podlegają opodatkowaniu tylko od dochodów uzyskanych na 

terytorium Belgii.  
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Progi podatkowe w Belgii kształtują się następująco: 

0–8.680 euro 25% 

8.680–12.360 30% 

12.360–20.600 40% 

20.600–37.750 45% 

37.750 – powyżej 50% 

W Belgii obowiązują następujące ulgi podatkowe: 

Podstawowa ulga podatkowa w wysokości 7.070 euro  

Ulga podatkowa na 1 dziecko  1.500 euro 

Ulga podatkowa na 2 dzieci 3.870 euro 

Ulga podatkowa na 3 dzieci 8.670 euro 

Ulga podatkowa na 4 dzieci 14.020 euro 

Ulga za każde kolejne dziecko 5.350 euro 

IV. Krótka charakterystyka projektu Protokołu 

Protokół ma przede wszystkim na celu zmianę obecnie obowiązującej metody ogólnej 

unikania podwójnego opodatkowania dochodów osiąganych przez rezydentów polskich 

na terytorium Belgii, z metody proporcjonalnego zaliczenia na metodę wyłączenia 

z progresją. W odniesieniu do dochodów kapitałowych (z dywidend, odsetek, 

należności licencyjnych i przeniesienia własności majątku) obowiązująca metoda 

unikania podwójnego opodatkowania nie ulegnie zmianie (będzie to nadal metoda 

zaliczenia proporcjonalnego). 

Przewiduje się dokonanie następujących zmian do obecnie obowiązującej Konwencji: 

Definicje 

W Protokole do Konwencji dokonano rozszerzenia art. 3 Konwencji o definicje 

„Funduszu emerytalnego”. 

Opodatkowanie dywidend 

W obecnie obowiązującej Konwencji art. 10 przewiduje opodatkowanie dywidend 

w miejscu, w którym powstają (opodatkowanie u źródła) stawką 5% lub 15% kwot 

dywidend brutto.  

Postanowienia Protokołu przewidują utrzymanie opodatkowania dywidend u źródła 

stawką minimum 10%. 
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Dopuszcza się jednak zwolnienie z opodatkowania dywidend w państwie źródła, pod 

warunkiem posiadania przez spółkę upoważnioną do otrzymania dywidend, 

nieprzerwanie przez okres 24 miesięcy, bezpośrednich udziałów w spółce wypłacającej 

dywidendy, w wysokości nie mniejszej niż 10%.  

Opodatkowanie odsetek 

W przypadku dochodu z odsetek, Konwencja podpisana w 2001 r. przewiduje 

zwolnienia z opodatkowania odsetek w państwie źródła dla uzgodnionych kategorii 

podatników. W Protokole do Konwencji przewiduje się dodatkowo zwolnienie 

z opodatkowania odsetek wypłacanych na rzecz funduszy emerytalnych określonych 

w artykule 3 Konwencji.  

Opodatkowanie należności licencyjnych 

W Protokole do Konwencji dokonano zmiany definicji „należności licencyjnych”, 

określonej w art. 12 ust. 3 Konwencji. 

Przepis ten w obecnym brzmieniu powodował wątpliwości interpretacyjne w zakresie 

możliwości jego zastosowania do należności wypłacanych za użytkowanie lub prawo 

do użytkowania oprogramowania komputerowego. Ponieważ intencją strony polskiej 

było objęcie zakresem art. 12 ust. 3 Konwencji należności za użytkowanie lub prawo do 

użytkowania oprogramowania komputerowego, dokonano zmiany redakcji 

przedmiotowego przepisu Konwencji, co definitywnie eliminuje powyżej opisane 

wątpliwości.  

Opodatkowanie emerytur 

Na wniosek strony belgijskiej dokonano zmiany art. 18 Konwencji, w celu zapewnienia 

możliwości opodatkowania w państwie źródła emerytur i innych podobnych świadczeń 

wypłacanych przez jedno państwo rezydentom drugiego umawiającego się państwa. Na 

mocy obecnie obowiązującej Konwencji, emerytury i inne podobne świadczenia 

podlegają opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji podatkowej odbiorcy tych 

świadczeń. 

Część zawartych przez Polskę umów przewiduje, że emerytury oraz inne podobne 

świadczenia podlegają opodatkowaniu wyłącznie w państwie miejsca zamieszkania 

odbiorcy tych świadczeń (zgodnie z art. 18 Modelowej Konwencji OECD w sprawie 

podatku od dochodu i majątku). Istnieją jednak umowy dopuszczające opodatkowanie 

w państwie źródła emerytur wypłacanych rezydentom drugiego państwa przede 
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wszystkim w ramach obowiązkowych systemów emerytalnych bądź w sytuacji, gdy 

składki związane z emeryturą lub innym podobnym świadczeniem albo rentą były 

odpisywane w przeszłości przy obliczaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu 

w państwie źródła lub kwalifikowały się do innych ulg podatkowych w tym państwie 

(np. umowy zawarte przez Polskę z Republiką Bułgarii, z Chorwacją czy z Holandią). 

Należy zauważyć, że w chwili obecnej większość państw dąży do umieszczania 

w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania przepisów zapewniających 

możliwość opodatkowania w państwie źródła emerytur i innych podobnych świadczeń 

wypłacanych przez jedno państwo rezydentom drugiego umawiającego się państwa.  

Metody unikania podwójnego opodatkowania 

Zmiana brzmienia art. 23 ust. 1 Konwencji normującego kwestie unikania podwójnego 

opodatkowania dochodów osiąganych przez rezydentów belgijskich wynika z faktu, iż 

Belgia dąży do dostosowania zawieranych przez siebie Konwencji do ustawodawstwa 

wewnętrznego. Zmiana ta nie wywoła skutków podatkowych dla polskiego budżetu 

państwa oraz polskich rezydentów. 

Niezależnie od powyższego, zgodnie z instrukcją negocjacyjną z dnia 23.09.2008 r., 

dokonano zmiany w zakresie art. 23 ust. 2 Konwencji, zmieniając metodę ogólną 

unikania podwójnego opodatkowania dla dochodów osiąganych przez rezydentów 

polskich z zaliczenia proporcjonalnego na metodę wyłączenia z progresją.  

W odniesieniu do dochodów z dywidend, odsetek, należności licencyjnych oraz 

przeniesienia własności majątku instrukcja, również w wytycznych o charakterze 

wiążącym, przewidywała zachowanie obowiązującej metody unikania podwójnego 

opodatkowania, czyli metody zaliczenia proporcjonalnego. Projekt protokołu w pełni 

odzwierciedla wytyczne instrukcji negocjacyjnej w tym zakresie. W toku negocjacji 

ustalono, iż dodatkowo, w odniesieniu do zysków przedsiębiorstw, zostanie zachowana 

obowiązująca metoda unikania podwójnego opodatkowania, czyli metoda zaliczenia 

proporcjonalnego. Ze względu na fakt, iż instrukcja negocjacyjna nie zawierała 

wytycznych wyłączających stosowanie metody zaliczenia proporcjonalnego w stosunku 

do dochodów innych niż dywidendy, odsetki, należności licencyjne, objęcie nią także 

zysków przedsiębiorstw pozostało w zakresie marginesu negocjacyjnego. 

Modelowa Konwencja OECD w sprawie podatków od dochodu i majątku, przewiduje 

dwie alternatywne metody unikania podwójnego opodatkowania – proporcjonalnego 
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zaliczenia oraz wyłączenia z progresją. Metoda proporcjonalnego zaliczenia polega na 

tym, że podatek zapłacony od dochodu osiągniętego za granicą jest zaliczany na poczet 

podatku należnego w kraju rezydencji podatkowej, obliczonego od całości dochodów 

w takiej proporcji, w jakiej dochód ze źródeł zagranicznych pozostaje w stosunku do 

całości dochodu podatnika. Metoda wyłączenia z progresją polega na tym, że dochód 

osiągnięty z tytułu pracy świadczonej za granicą jest zwolniony z podatku w kraju 

rezydencji podatkowej, natomiast jest brany pod uwagę jedynie przy obliczaniu stawki 

podatkowej, według której podatnik będzie zobowiązany rozliczyć podatek od 

dochodów uzyskanych w kraju rezydencji podatkowej. 

Najistotniejszym czynnikiem różnicującym obie metody jest to, że przy stosowaniu 

metody zaliczenia proporcjonalnego metoda ta może okazać się mniej korzystna dla 

podatnika w sytuacji, gdy istnieją znaczące różnice w ciężarze opodatkowania 

pomiędzy krajem wykonywania pracy a Polską. Przyjęcie metody wyłączenia 

z progresją całkowicie likwiduje ten problem. 

Procedura wzajemnego porozumiewania się 

Protokół zawiera przepisy dotyczące rozwiązywania spraw spornych przed sądem 

arbitrażowym. Powyższa zmiana wynika z faktu, iż znowelizowana wersja Modelowej 

Konwencji OECD z lipca 2008 r. została rozszerzona o ww. regulacje.  

Wymiana informacji bankowych 

Obowiązująca Konwencja w art. 26 zawiera skróconą wersję przepisów dotyczących 

wymiany informacji. Protokół do Konwencji rozszerza postanowienia Konwencji 

o zapis umożliwiający wymianę informacji w sytuacjach, gdy informacja, o którą 

wnioskuje jedno z Umawiających się państw, nie jest wymagana przez drugie 

z Umawiających się państw dla jego wewnętrznych potrzeb podatkowych oraz 

o regulacje dotyczące wymiany informacji bankowych na żądanie drugiego 

umawiającego się państwa. Rozszerzenie Konwencji o wymianę informacji bankowych 

ma związek z faktem, iż Belgia w marcu 2009 r. wycofała zastrzeżenie do artykułu 

26 Modelowej Konwencji OECD, które zawierało prawo Belgii do niewłączania 

uregulowań dotyczących wymiany informacji bankowych w zawieranych konwencjach. 

Wprowadzenie nowego artykułu 28A do obowiązującej Konwencji (Ograniczenie 

korzyści umownych) 
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Zawarto w nim klauzulę wyłączającą stosowanie przywilejów Konwencji w odniesieniu 

do dochodów uzyskanych poprzez tworzenie sztucznych struktur. Celem tego zapisu 

jest zagwarantowanie, aby zapisy Konwencji nie były wykorzystywane przez polskich 

rezydentów w agresywnym planowaniu podatkowym. Klauzulę oparto o koncepcję 

rozwiniętą przez Trybunał Sprawiedliwości WE, między innymi w orzeczeniu 196/04 

w sprawie Cadburry Schweppes. 

Niezależnie od powyższego, z uwagi na fakt, że strona belgijska przedstawiła 

stanowisko, iż zgodnie z uwarunkowaniami wynikającymi z ukształtowania relacji 

politycznych i prawnych między władzami federalnymi Królestwa Belgii 

a wspólnotami i regionami oraz zgodnie z wykładnią prawa belgijskiego wspólnoty 

i regiony posiadają własne kompetencje w zakresie objętym Protokołem, jednostki 

federalne zostały wymienione obok Królestwa Belgii w Preambule Protokołu jako 

podmioty, z którymi zostało osiągnięte porozumienie co do zmiany Konwencji.  

V. Skutki wejścia w życie Protokołu 

Skutki finansowe zmiany metody unikania podwójnego opodatkowania 

Szacuje się, iż zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania nie będzie miała 

ujemnego skutku dla dochodów sektora finansów publicznych w zakresie wpływów 

z podatku dochodowego od osób fizycznych, z uwagi na wprowadzone ustawą z dnia 

25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre 

przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 143, poz. 894 oraz 

z 2012 r. poz. 1529) w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, zwolnienie z opodatkowania kwoty stanowiącej różnicę między podatkiem 

obliczonym zgodnie z art. 27 ust. 9 albo 9a a kwotą podatku obliczonego od dochodów 

ze źródeł, o których mowa w ust. 1, przy zastosowaniu do tych dochodów zasad 

określonych w art. 27 ust. 8 (art. 27g ustawy), tj. różnicy między podatkiem 

wynikającym z rozliczenia metodą odliczenia proporcjonalnego oraz metodą 

wyłączenia z progresją. 

Podmioty prawa krajowego, których dotyczy Konwencja 

Minister Finansów będzie sprawował nadzór nad realizacją Konwencji. 

Przepisy Konwencji będą miały zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw i osób 

fizycznych uczestniczących w dwustronnych stosunkach między Rzecząpospolitą 

Polską a Belgią oraz do organów polskiej administracji podatkowej stosujących 
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postanowienia Konwencji w polsko-belgijskich stosunkach gospodarczych. 

Sposób, w jaki Protokół dotyczy spraw uregulowanych w prawie wewnętrznym 

Z Protokołem powiązane są następujące akty prawa krajowego: 

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

z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), 

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

z 2014 r. poz. 851 i 915), 

– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 

z późn. zm.), 

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

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.). 

VI. Tryb związania się przez Rzeczpospolitą Polską Protokołem  

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 Protokołem nastąpi 

w drodze ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, ponieważ dokument ten 

spełnia 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.). 

VII. Środki prawne, jakie powinny zostać przyjęte w celu wykonania Protokołu 

Wejście w życie Protokołu nie spowoduje konieczności dokonania zmian 

w ustawodawstwie wewnętrznym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11/08-kt 























PROTOCOLE 

ENTRE 

LAREPUBLIQUE DE POLOGNE 

ET 

LE ROYAUME DE BELGIQUE 

MODIFIANT LA CONVENTION 

ENTRE 

LAREPUBLIQUE DE POLOGNE ET LE ROYAUME DE BELGIQUE 

TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS 

ET A PREVENIR LA FRAVDE ET L'EVASION 

EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, 

SIGNEEA VARSOVIE LE 20 AOUT 2001 



PROTOCOLE 
ENTRE 

LAREPUBLIQUE DE POLOGNE 
ET 

LE ROYAUME DE BELGIQUE 
MODIFIANT LA CONVENTION 

ENTRE 
LA REPUBLIQUE DE POLOGNE ET LE ROYAUME DE BELGI QUE 

TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSmONS 
ET A PREVENIR LA FRAUDE ET L'EVASION 

EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, 
SIGNEEA VARSOVIE LE 20 AOfrr 2001 

LA REPUBLIQUE D~ POLOGNE, 
d'une part, 

et 

LE ROYAUME DE BELGIQUE, 
la Commuoaute ftamande, 
la Commuoaute fran~ise, 
la Commuoaute germaoophooe, 
la Region tlamaode, 
la Region waUoooe, 
et la Region de BruxeUes-capitale, 
d'autre part, 

DESIREUX de modifier Ja Convention tendant a eviter les doubles impositions et a 
prevenir ta fraude et ł'evasion en matiere d'impots sur le revenu et sur la fortune, signee 
a Varsovie le 20 aout 2001 (ci-apres denommee «la Convention ))), 

SONT convenus des dispositions suivantes: 



ARTICLEI 

J. A l'article 3, paragraphe Jer, sous-paragraphe g) de la Convention, Le point l est 
supprime et remplace par la disposition suivante: 

"l. en ce qui conceme la Belgique, suivant le cas, le Ministre des Finances du 
Gouvemement federat et/ou du Gouvemement d•une Region et/ou d'une Communaute, 
o u son representant autorise; et'•. 

2. A l 'article 3, paragraphe l er, de la Convention, Ie sous-paragraphe i) suivant es t 
insere immediatement apres Ie sous-paragraphe h): 

"i) l'expression « fonds de pension » designe toute personne etablie dans un Etat 
contraetan t: 

l. dans la mesure ou cette personne est geree: 

A) afin d'administrer des regimes de retraite ou de fournir des prestations de retraite; 
o u 

B) afin d'obtenir des revenus pour le compte d'une ou plusieurs personnes qui śont 
gerees afin d'adrninistrer des regimes de retraite ou de fournir des prestations de retraite; 
et 

2. a condition qu'il s'agisse: 

A) en ce qui conceme la Belgique, d'une entite controłee par l' Autorite des services 
et marchtSs financiers (FSMA) ou par la Banque Nationale de Belgique ou inscrite 
aupres de l'administration fiscale belge; ou 

B) en ce qui concerne la Pologne, d'une entite constituee confonnement a la 
Jegislation polonaise qui est controlee ou inscńte aupres de l' Autorite de surveillance 
financiere polonaise.". 

ARTICLEII 

Le paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention est supprime et remplace par la 
disposition suivante: 

"2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans I'Etat contractant dont la 
societe qui paie les dividendes est un resident, et selon la legislation de cet Etat, mais si 
le beneficiaire effectif des dividendes est un resident de l'autre Etat contractant, l'impot 
ainsi etabli ne peut excćder l O pour cent du montant brut des dividendes. 



Nonobstant Jes dispositions precedentes du present paragraphe, les dividendes ne sont 
pas imposables dans l'Etat contractant- dont la societe qui paie les dividendes est un 
resident si Ie beneficiaire effectif des dividendes est: 

a} une societe qui est un resident de l'autre Etat contractant et qui detient, 
pendant une peńode ininterrompue d'au moins 24 mois, directement au moins 1 O 
pour cent du capital de la societe qui paie les dividendes; 

b} un fonds de pension qui est un resident de l'autre Etat contractant. a condition que 
les actions ou autres droits au titre desquels ces dividendes sont payes soient detenus aux 
fins d'une activite mentionnee a l'article 3, paragraphe l er, sous-paragraphe i). 

Le present paragraphe n'affecte pas l'imposition de la societe au titre des benelices qui 
servent au paiement des dividendes.". 

ARTICLEID 

A l 'Arfie/e 11, paragraphe 3, de la Convention, Ie sous-paragraphe d) suivantest insere 
immediatement apres Ie sous-paragraphe c): 

.. d) d'interets payes a un fonds de pension, a condition que la creance au titre de 
Jaquelle ces interets sont payes soit detenue aux. fins d'une activite mentionnee a l'article 
3, paragraphe l er, sous-paragraphe i).". 

ARTICLEIV 

Les paragraphes 3 et 4 de l' ariicle l 2 de la Convention sont supprimes et remploces par 
/es dispositions suivantes: 

"3. Le terme « redevances » employć dans Ie prćsent article designe !es 
remunera.tions de toute nature payćes pour l'usage ou la concession de I'usage d'un droit 
d'auteur, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un 
modele, d'un plan, d'Wle formule ou d'un procćde secrets, ainsi que pour l'usage ou la 
concession de l'usage d'un equipement industriel, commerciał ou scientifique et pour 
des informations (know-how) ayant trait a une experience acquise dans Ie domaine 
industrie), commerciał ou scientifique; ce tenne dćsigne egalement les remunerations de 
toute nature payees pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur des 
films cinematographiques et des films ou bandes enregistrees pour la radio ou la 
tełevision. 

4. Les dispositions des paragraphes ler et 2 ne s'appliquent pas lorsque Ie 
beneficiaire effectif des redevances, resident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre 
Etat contractant d'ou proviennent les redevances, soit une activite industrieile ou 
commerciale par l'intennediaire d'un etabJissement stable qui y est situe, soit une 
profession independante au moyen d'une base fixe qui y est situee, et que Je droit ou Ie 
hien generateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions 
de ł'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicabłes.". 

i 
! 

l 



ARTICLEV 

L 'Article l 8 de la Comention est supprime et remplace par les disposilians suivantes: 

"Article 18 

Pensions 

1. Sous reserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions et autres 
remunerations similaires, payees a un resident d'un Etat contractant au titre d'un emploi 
anteńeur, ne sont imposabłes que dans cet Etat. 

2. Toutefois, ces pensions et autres remunerations similaires payees a un resident 
d'un Etat contractant en execution de la legislation sociale ou dans te cadre de tout autre 
regime de retraite sont imposables dans l'autre Etat contractant mais seulement si Jes 
cotisations payees en execution de cette legislation ou dans Ie cadre de ce regime ont ete 
reconnues aux fins de l'imposition dans cet autre Etat. Dans ce cas, l'impc)t ainsi etabli 
ne peut exceder l O pour cent du montant brut des paiements. ". 

ARTICLEVI 

L 'Article 23 de la Convention estsupprime et remplace par /es dispositions suivantes: 

"Article 13 

J • En ce qui conceme la Bełgique: 

a) Lorsqu'un resident de la Belgique r~it des revenus, autres que des dividendes, 
des interets ou des redevances, ou possede des elements de fortune qui sont impos~s en 
Pologne conformement aux dispositions de la presente Convention, la Belgique exempte 
de l'impot ces revenus ou ces elements de fortunemais si ce resident est une personne 
physique, la Bełgique n'exempte de l'impot ces revenus que dans la mesure ou iłs sont 
effectivement imposes en Pologne. 

b) Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe a) et toute autre disposition de la 
Convention, la Belgique tient compte, pour la determination des taxes additionne1les 
etablies par les communes et les agglomerations belges, des revenus professionnels 
exemptes de l'imp6t en Belgique confonnement au sous-paragraphe a). Ces taxes 
additionnelles sont calcułees sur l 'imp6t qui serait du en Belgique si łes revenus 
professionnels en question etaient tires de sources belges. 

Lorsque, confonnement a une disposition quelconque de la Convention, les revenus 
re'rus ou la fortune possćdee par un resident de la Belgique sont exemptes de ł'impot en 
Belgique, la Belgique peut neanmoins, pour caJcułer Ie montant de l'impot sur Ie reste 
du revenu ou de la fortune de ce resident, appliquer Ie meme taux que si les revenus ou 
les ełements de fortune en question n'avaient pas ete exemptes. l 

! 



c) Les dividendes qu'une societe qui est un resident de la Belgique re~oit d'une 
societe qui est un resident de la Pologne sont exemptes de l'impot des socićtes en 
Belgique aux conditions et dans les limites prevues par la legislation belge. 

d) Lorsqu'une societe qui est un rćsident de la Belgique re~oit d'une societe qui est 
un resident de la Pologne des dividendes qui ne sont pas exemptes confonnement au 
sous-paragraphe c), ces dividendes sont neanmoins exemptes de ł'impot des societes en 
Belgique si la societe qui est un rćsident de la Połogne exerce activement en Pologne 
une activite industrieile ou commereiałe effective. Dans ce cas, ces dividendes sont 
exemptes aux conditions et dans fes łimites prevues par la łćgislation belge, a 
l'exception de celles relatives au regime fiscal applicable a la societe qui est un resident 
de Ja Pologne ou aux revenus qui servent au paiement des dividendes. La presente 
disposition s'applique uniquement aux dividendes payes au moyen de benefices generes 
par J'exercice actif d'une activite industrieHe ou commercia)e. 

e) Sous reserve des dispositions de la legislation belge relatives a l'imputation sur 
l'impot bełge des imp6ts payes a l'etranger,lorsqu'un resident de la Belgique re~oit des 
ełements de revenu qui sont compńs dans son revenu global soumis a l'impot bełge et 
qui consistent en interets ou en redevances, l'impot polonais etabłi sur ces revenus est 
impute sur l'impot belge afferent auxdits revenus. 

f) Lorsque, confonnement a la łegisłation bełge, des pertes subies par une entrepńse 
exploitee par un rćsident de Ja Belgique dans un etabłissement stable situe en Pologne 
ont ete effectivement deduites des benefices de cette entrepńse pour son imposition en 
Bełgique, l'ex.emption prćvue au sous-paragraphe a) ne s'appłique pas en Belgique aux 
benefices d'autres periodes imposables qui sont imputabJes a cet ćtablissement, dans la 
mesure ou ces benefices ont aussi ete exemptes d'impót en Pologne en raison de Ieur 
compensation avec lesdites pertes. 

2. En ce qui concerne la Pologne, la double imposition est evitee de Ja maniere 
suivantc: 

a) Lorsqu'un rćsident de Ja Pologne ~it des revenus ou possede de la fortune qui 
sont imposables en Belgique confonnement aux. dispositions de la Convention, la 
Połogne exempte de l'impot ces revenus ou cette fortune, sous reserve des dispositions 
des so~-paragraphes b) et c) d u prćsent paragrap he. 

b) Lorsqu'un resident de la Pologne reyoit des elements de revenu qui sont 
imposabłes en Belgique confonnement aux dispositions des articłes 7, 10, 11, 12, 13, 14 
ou 18 de la Convention, la Połogne accorde, sur l'impot qu'elle per~oit sur les revenus 
de ce resident, une deduction d'un montant egał a J'impot paye en Belgique. Cette 
deduction ne peut toutefois exceder la fraction de l'impot, caleule avant deduction. 
correspondant a ces ełements de revenu tires de Bełgique. 

c) Lorsque, confonnement a une disposition quelconque de la Convention, les 
revenus qu'un rćsident de la Połogne r~oit ou la fortune qu'il possede sont exemptes 
dans cet Etat, Ja Pologne peut neanmoins, pour calcuter Ie montant de l'impot sur Je 
reste du revenu ou de la fortune de ce resident, tenir compte des revenus o u de la fortune 
exemptes. 



d) Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe b), les dividendes qu'une societe 
qui est un resident de la Pologne reęoit d'une societe qui est un resident de la Belgique 
sont exemptes de l 'impot des societes en Pologne lorsque la societe qui est un 
resident de la Pologne detient, a la date de paiement des dividendes et pendant 
une perlode ininterrompue d'au moins 24 mois, au moins l O pour cent du capital 
de la societe qui paie les dividendes.". 

ARTICLEVII 

A l 'arttcle 25 de la Convention, Ie paragraphe 6 suivant est insere immediatement apres 
Ie paragraphe 5: 

"6. Lorsque, 

a) en vertu du paragraphe l er, une personne a soumis un cas a l'autorite 
competente d'un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises 
par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraine pour cette 
personne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention, et que 

b) łes autorites competentes ne parviennent pas a un accord pennettant de 
resoudre ce cas en vertu du paragraphe 2 dans un delai de deux ans a compter de 
la presentation du cas a l'autorite competente de l'autre Etat contractant, 

les questions non resolues soulevees par ce cas sont soumises a arbitrage si la personne 
en fait la demande dans un delai de deux ans a compter du premier jour a partir duquel 
l'arbitrage peut etre demande. Ces questions non resolues ne sont toutefois pas soumises 
a arbitrage si une decision sur ces questions a deja ete rendue par un tn'bunal judiciaire 
ou administratif de l'un des Etats contractants. A moins qu'une personne directement 
concemee par Ie cas n'accepte pas 1'accord amiable par lequella decision d'arbitrage est 
appliquee, cette decision Ue les deux Etats contractants et est appliquee quels que soient 
les deiais prevus par Ie droit inteme de ces Etats. Les autorites competentes des Etats 
contractants regłent par accord amiable les modalites d'appłication du present 
paragrap he.". 



ARTICLEVm 

L 'Article 26 de la Convention est supprlme et remplace par /es disposilians suivantes: 

"Articłe 26 

Ecbange de renseignements 

l. Les autorites competentes des Etats contraetaols ecbangent les renseignements 
vraisembłablement pertinents pour appliquer łes dispositions de la presente Convention 
ou pour l'administration ou l'application de Ja łegisłation inteme rełative aux impots de 
toute nature ou denomination per~us par ou pour Ie compte des Etats contractants, de 
leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivites łocałes dans la mesure ou 
l'imposition qu'elle prevoit n'est pas contraire a Ja Convention. L'echange de 
renseignements n'est pas restreint par les articles l er et 2. 

2. Les renseignements re~us en vertu du paragraphe l er par un Etat contractant sont 
tenus secrets de la meme maniere ąue les renseignements obtenus en appłication de la 
legislation inteme de cet Etat et ne sont communiques ąu'aux personnes ou autorites (y 
compris les tribWlaux et organes administratifs) concemees par l'etablissement ou Je 
recouvrement des imp()ts mentionnes au paragraphe Jer, par les procedures ou 
poursuites eonceroant ces imp6ts, par les decisions sur les recours relatifs a ces impots, 
ou par Ie controle de ce qui precede. Ces personnes ou autorites n'utilisent ces 
renseignements qu'a ces fins. Ełles peuvent reveler ces renseignements au cours 
d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui precede, 
les renseignements re~us par un Etat contractant peuvent etre utilises a d'autres fins 
lorsque cette possibilire resulte des lois des deux Etatset łorsque l'autońte competente 
de l' Etat qui fournit łes renseignements autorise cette utilisation. 

3. Les dispositions des paragraphes l er et 2 ne peuvent en aucun cas etre 
interpretees comme imposant a un Etat contractant l'obligation: 

a) de prendre des mesures administratives derogeant a sa legislation et a sa pratique 
administrative ou a celłes de ł'autre Etat contractant; 

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient etre obtenus sur ła base de sa 
legislation ou dans Je cadre de sa pratique administrative normale ou de cełles de ł'autre 
Etat contractant; 

c) de fournir des renseignements qui revełeraient un secret commercial, industriel. 
professiooneJ ou un procede commerciał ou des renseignements dont la cornmunication 
serait contraire a ł'ordre pubJic. 



4. Si des renseignements sont dernandes par un Etat contractant confonnement au 
present articłe, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont ił dispose pour obtenir 
les renseignements demandes, meme s'il n'en a pas besoin a ses propres fins fiscales. 
L'obłigation qui tigure dans la phrase precćdente est soumise aux limitations prevues au 
paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibłes d'ernpecher un Etat contractant de 
communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne prćsentent pas 
d'interet pour łui dans Ie cadre national. 

5. Les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent en aucun cas etre interpretees comme 
permetfant a un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements 
uniquement parce que ceux-ci sont dćtenus par une banque, un autre etablissement 
financier, un trust, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant 
qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignernents se rattachent aux droits de 
propriete d'une personne. Dans la mesure ou cela s'avere necessaire pour obtenir ces 
renseignements, l'administration fiscale de l'Etat contractant requis a te pouvoir de 
demander la communication de renseignements et de proceder a des investigations et a 
des auditions nonobstant toute disposition contraire de sa legislation fiscałe inteme.". 

ARTICLEIX 

L 'article 28A suivantest insere immediatement apres /'article 28 de la Convention: 

"Artłcle 28 A 

Limitanon des avantages 

Nonobstant les autres dispositions de la Convention, les avantages de la Convention ne 
sont pas applicables lorsque des revenus sont payes ou r~us en relation avec un 
montage artificiel.". 

ARTICLEX 

l. Dans Ie Proloco/e a la. Convention, Ie paragraphe JA suivant est insere 
immediatement apres Ie paragraphe l er: 

"lA. Ad Articles 10, paragraphe 2, sous-paragraphe a) et 23, paragraphe 2, sous
paragraphe d): 

Pour Ie calcu} de la perlode ininterrompue d' au moins 24 moi s pendant laquelle la 
participation doit etre detenue, ił est tenu compte des mois qui precedent la date de 
paiement des dividendes ainsi que des mois qui suivent cette date.". 



2. Dans Ie Protocole a la Convention, łes paragraphes 2A et 2B suivants sont 
inseres immediatement apres Ie paragraphe 2: 

"2A. Ad article 15, paragrapbes l er et 2: 

11 est entendu qu'un emploi salarie est exerce dans un Etat contractant lorsque J'activite 
du salarie au titre de Jaquełle Jes salaires, traitements et autres remunerations similaires 
sont payćs est effectivement exercee dans cet Etat r:activite est effectivement exercee 
dans cet Etat lorsque Ie salarie est physiquement present dans cet Etat pour y exercer 
cette activite, quels que soient Ie Iieu de concłusion du eontrat de travaił, Ja rćsidence de 
l'employeur ou du debiteur des remunerations, Ie lieu ou la date de paiement des 
remunerations, ou l'endroit ou les resultats du travail du salarie sont exploites. 

28. Ad Article 23, paragrapbe Jer, sous-paragrapbe a): 

U est entendu qu'un element de revenu est impose en Pologne lorsque cet element de 
revenu est soumis en Połogne au regime fiscal qui lui est normalement applicable en 
vertu de la legislatlon fiscale połonaise.". 

ARTICLEXI 

l. Chaque Etat contractant notitiera a l'autre, par la voie dipłomatique, 
l'accomplissement des procedures requises par sa legislatlon pour l'entree en vigueur du 
present Protocole. Le Protacole entrera en vigueur a la date de receptlon de la seconde 
de ces notifications. 

2. Les dispositions du Protacole serant applicables: 

a) en ce qui conceme les impots dus a la source, aux. revenus attribues ou mis en 
paiement a partir du l er janvier de l'annee qui suit immediatement celle de l'entree en 
vigueur du Protocole; 

b) en ce qui conceme Jes autres impats, aux revenus de periodes imposables 
comrnen~t a partir du I er janvier de l'annee qui suit immediatement celle de ł'entree 
en vigueur du Protocole; 

c) en ce qui conceme les autres impt)ts, Jorsqu'il n'y a pas de perlode imposabłet ii 
toutes Jes impositions prenant naissance a partir du ler janvier de Pannee qui suit 
immediatement celle de l'entree en vigueur du Protocole. 

3. Le Protacole fait partie integrante de la Convention et restera en vigueur aussi 
Jongtemps que Ja Convention elłe-meme reste en vigueur. 

r 

l 
ł 



EN FOl DE QUOI les soussignćs, a ce dfunent autorises par leurs Gouvernements 
respectifs, ont signe Ie present Protocole. 

FAJT a ...... ~x.e.m.b.OAAY:~ ••..••.•... , Ie .•.••.. J.1~ ... (:kĄ.r.~k............ 2014, 
en double exemplaire en tangu~ polonaise, fran~ise et neerlandaise, les trois textes 
faisant egalement foi. 

POUR LAREPUBLIQUE DE 
POLOGNE: 

POUR LE ROYAUME DE 
BELGIQUE: 

Pour la Commuoaute flamande: 
Pour la Commuoaute frao~ise: 

Pour la Commuoaute 
germanophone: 

Pour la Region flamande: 
Pour la Region wallonoe: 

Pour la Region de Bruxelles
Capitale: 

-



PROTOCOL 

TU S SEN 

DE REPUBLIEK POLEN 

EN 

BET KONINKRIJKBELGIE 

TOTWIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST 

TU SS EN 

DE REPUBLIEKPOLEN EN BET KONINKRIJK BELGm 

TOTHETVERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING 

ENTOTBETVOORKO~NVANHETONTD~ 

EN BET ONTGAAN VAN BELASTING 

INZAKE BELASTINGEN NAARBET INKOMEN EN NAAR HETVERMOGEN, 

ONDERTEKEND TE WARSCHAU OP 20 AUGUSTUS 2001 



PROTOCOL 
TUSSEN 

DE REPUBLIEK POLEN 
EN 

HETKONINKRIJKBELGIE 
TOTWIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST 

TUSSEN 
DE REPUBLIEK POLEN EN HET KONINKRIJK BELGIE 

TOTBETVERN.DJDENVANDUBBELEBELAS11NG 
ENTOTHETVOORKOMENVANHETONTDUIKEN 

EN HET ONTGAAN VAN BELASTING 
INZAKE BELASTINGEN NAAR HET INKOMEN EN NAAR HET VERMOGEN, 

ONDERTEKEND TEWARSCHAU OP lOAUGUSTUS 2001 

DE REPUBLIEK POLEN, 
enerzijds, 

en 

HET KONINKRIJK BELGIE, 
De VJaamse Gemeenscbap, 
De Fraose Gemeeoscbap, 
De Duitstałige Gemeeoscbap, 
Het Vlaamse Gewest, 
Het Waalse Gewest, 
en bet Brussels HoofdstedeUjk Gewest, 
anderzijds, 

WENSENDE de Overeenkomst te wijzigen tot het vennijden van duhbele belasting en 
tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar 
het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Warschau op 20 augustus 2001 (bierna 
te noemen "de Overeenkomst''), 

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 



ARTIKELI 

l. In artikel 3, paragraaf l, subparagraaf g) van de Overeenkomst wordt punt l 
opgeheven en vervangen door·het volgende: 

"1. in Belgie, naargelang het gevał, de Minister van Financien van de federale 
Regering enlof van de Regering van een Gewest en/of van een Gemeenscbap, of zijn 
gemachtigde vertegenwoordiger; en". 

2. In artikel 3, paragraaf l van de Overeenkomsr wordt, onmiddellijk na subparagraaf 
h), de vo/gende subparagraafi) opgenomen: 

"i) betekent de uitdrukking "pensioenfonds" elke persoon die in een overeenkomst
słuitende Staat gevestigd is: 

l. voor zover die perseon zicb bezighoudt: 

A) met het beberen van pensioenstelsełs of het verschaffen van pensioenuitkeringen; 
o f 

B) met het verwerven van inkomsten ter voordeJe van een of meer personen die zich 
bezighouden met het beberen van pensioenstełsels of het verschaffen van 
pensioenuitkeringen; en 

2. op voorwaarde dat die persoon ofwel: 

A) in het geval van Belgie, een entiteit is die onder toezicht staat van de Autoriteit 
voor Financiełe Diensten en Markten (FSMA) of van de Nationale Bank van BeJgie of 
ingeschreven is bij de Belgische belastingadministratie; of 

B) in het gevał van Połen, een naar Poołs recbt opgerichte entiteit is die onder toezicht 
staat van ofingeschreven is bij de PoołseAutoriteit voor Financieeł Toezicht.". 

ARTIKELD 

Ariikei l O, paragraaf 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het 
volgende: 

"2. Deze dividenden mogen echter ook in de overeenkomstsluitende Staat waarvan de 
vennootscbap die de dividenden betaalt inwoner is overeenkomstig de wetgeving van die 
Staat belast worden, maar indien de uiteindeJijk gerecbtigde tot de dividenden inwoner is 
van de andere overeenkomstsluitende Staat, mag de aJdus geheven belasting niet hoger 
zijn dan 10 percent van het brutobedrag van de dividenden. 



Niettegenstaande de voorgaande hepalingen van deze paragraaf, worde~ divide.n~en niet 
be1ast in de overeenkomstsluitende Staat waarvan de vennootschap d1e de dtvadenden 
betaalt inwoner is, indien de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden: 

a) een vennootschap is die inwoner is van de andere overeenkomstsłuitende Staat en 
die gedurende een ononderbroken tijdvak van ten minste 24 _maan~e~ onmiddetlijk ten 
minste 1 O percent bezit van het kapitaal van de vennootschap die de dtvadenden betaalt; 

b) een pensioenfonds is dat inwoner is van de andere overeenkomstsluitende Staat. op 
voorwaarde dat de aandelen of andere rechten tel'28ke waarvan die dividenden worden 
betaald, in bezit worden gehouden voor het uitoefenen van een in artikel 3, paragraaf 1, 
subparagraaf i) bedoelde activiteit. 

Deze paragraaf laat onverlet de belastingheffing van de vennootschap terzake van de 
winst waaruit de dividenden worden betaald.". 

ARTIKELffi 

In arti/cel 11, paragraaf 3 van de Overeenkomst wordt, onmiddellijk na subparagraaf c), 

de volgende subparagraaf d) opgenomen: 

"d) interest betaald aan een pensioenfonds, op voorwaarde dat de schuldvordering 
terzak.e waarvan die interest betaald wordt. in bezit wordt gehouden voor het uitoefenen 
van een in artikel 3, paragraaf 1, subparagraaf i) bedoelde activiteit.". 

ARTIKELIV 

De paragrafen 3 en 4 van ariikei l 2 van de Overeenkomst worden opgelzevetJ etJ 
vervangen door het volgende: 

"3. De uitdrukking "royalty's", zoals gebezigd in dit artikel, betekent vergoedingen van 
welke aard ook voor het gebruik van, o f voor het recht van gebruik van, een auteursrecht. 
een octrooi, een fabrieks- ofhandelsmerk, een tekening, een model, een plan, een geheim 
recept o f een geheime werkwijze, of voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik 
van, een industriele, commerciele of wetenscbappelijke uitrusting of voor inlichtingen 
(know-how) omtrent ervaringen op het gebied van nijverheid, handel ofwetenschap; deze 
uitdrukking betekent eveneens vergoedingen van welke aard ook voor het gebruik van, of 
voor het recht van gebruik van, een auteW"Srecht op bioscoopfilms, en films of banden 
gebruikt voor televisie- of radiouitzendingen. 

4. De hepalingen van de paragrafen l en 2 zijn niet van toepassing indien de 
uiteindelijk gerechtigde tot de royalty's, die inwoner is van een overeenkomstsluitende 
Staat, in de andere overeenkomstsluitende Staat waaruit de royalty's afk.omstig zijn. een 
bedrijf uitoefent met behulp van een aldaar gevestigde vaste inrichting o f een zełfstandig 
beroep uitoefent met behulp van een aldaar gevestigde vaste basis, en het recht of het 
goed uit hoofde waarvan de royalty's verscbuldigd zijn wezenlijk is verbonden met die 
vaste inrichting of met die vaste basis. In dat geval zijn de hepalingen van artikel 7 of 
artike114, naar het geval, van toepassing.". 



ARTIKELV 

Artikel l 8 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende: 

"Artikel18 

Pensioenen 

l. Onder voorbehoud van de hepalingen van artikeJ 19, paragraaf 2, zijn pensioenen 
en andere soortgelijke beloningen betaałd aan een inwoner van een 
overeenkomstsluitende Staat ter zake van een vroegere dienstbetrekking, slechts in die 
Staat bełastbaar. 

2. Die pensioenen en andere soortgełijke beloningen die zijn betaald aan een inwoner 
van een overeenkomstsluitende Staat ter uitvoering van de socialezekerheidswetgeving o f 
in het leader van enig ander pensioensteJseJ, mogen in de andere overeenkomstsluitende 
Staat belast worden, maar enkel wanneer die bijdragen die zijn betaald ter uitvoering van 
die wetgeving of in het leader van dat stelsel voor de belastingheffing in die andere Staat 
werden erkend. In dat geval zal de aldus geheven belasting ni et hoger bedragen dan J O 
percent van het brutobedrag van de betalingen.". 

ARTIKELVI 

Artikel 23 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende: 

"Artike123 

l. In Belgie: 

a) lndien een inwoner van Belgie inkomsten verkrijgt, niet zijnde dividenden, interest 
of royałty's, of vermogensbestanddelen bezit die ingevolge de hepalingen van deze 
Overeenkomst in Połen zijn belast, stełt Belgie deze inkomsten of deze 
vennogensbestanddelen vrij van beJasting, maar indien die inwoner een natuurłijke 
persoop is, stelt Belgie die inkomsten alleen vrij van belasting voor zover ze effectief zijn 
belast in Polen. 

b) Niettegenstaande de hepalingen van subparagraafa) en elke andere bepaling van de 
Overeenkomst, houdt Belgie voor het berekenen van de aanvullende bełastingen die 
worden geheven door de Belgische gemcenten en agglomeraties, rekening met de 
hercepsinkomsten die in Belgie overeenkomstig subparagraaf a) vrijgesteld zijn van 
belasting. Die aanwłlende belastingen worden berekend op de belasting die in BeJgie zou 
verschuldigd zijn indien de desbetreffende beroepsinkomsten uit Belgische bronnen 
waren behaald. 

Wanneer de inkomsten die een inwoner van Bełgie verkrijgt o f het vermogen dat hij bezit, 
ingevolge enigerlei bepaling van de Overeenkomst vrijgesteld zijn van bełasting in 
Belgi e, mag Belgi! om het bedrag van de belasting op het oveńge inkomen of vermogen 
van die inwoner te berekenen, Dietternin het belastlngtarief toepassen dat van toepassing 
zou zijn indien die inkomsten ofvermogensbestanddelen nietwaren vrijgesteld. 



c) Dividenden die een vennootschap die inwoner is van Belgi! verkrijgt van een 
vennootschap die inwoner is van Polen, worden in Belgi! vńjgesteld van de 
vennootschapsbelasting op de voorwaarden en binnen de grenzen die in de Belgische 
wetgeving zijn bepaałd. 

d) Wanneer een vennootschap die inwoner is van Belgie van een vennootschap die 
inwoner is van Polen dividenden verkrijgt die niet zijn vrijgesteld overeenkomstig 
subparagraaf c), worden die dividenden toch vrijgesteld van de vennootschaps-belasting 
in Belgie indien de vennootscbap die inwoner is van Polen daadwerkelijk betrokken is bij 
de actieve uitoefening van een bedrijf in Polen. In dat geval worden die dividenden 
vrijgesteld op de voorwaarden en binnen de grenzen die in de Belgische wetgeving zijn 
bepaałd, met uitzondering van die welke verband houden met de belastingregeHng die van 
toepassing is op de vennootscbap die inwoner is van Połen of op de inkomsten waaruit de 
dividenden worden betaald Deze bepaling is slechts van toepassing op dividenden die 
worden betaald uit winst die voortkomt uit de actieve uitoefening van een bedrijf. 

e) Onder voorbehoud van de hepalingen van de Belgische wetgeving betreffende de 
verrekening van in het buitenland betaalde belastingen met de Belgische belasting wordt., 
indien een inwoner van Belgie inkomsten verkrijgt die deel uitmaken van zijn 
samengetelde inkomen dat aan de Belgische belasting is onderworpen en die bestaan uit 
interest of royalty's, de van die inkomsten gebeven Poolse belasting in roiodering 
gebracht van de Belgische belasting met betrekking tot die inkomsten. 

f) lndien verliezen geleden door een ondememing die door een inwoner van Belgi e in 
een in Polen geJegen vaste inrichting wordt gedreven, voor de belastingbeffing van die 
ondememing in Belgie overeenkomstig de Belgische wetgeving werkelijk in mindering 
van de winst van die ondememing zijn gebracht, is de vrijstelling ingevolge subparagraaf 
a) in Belgii! niet van toepassing op de winst van andere belastbare tijdperken die aan die 
inrichting kan worden toegerekend, in zoverre als deze winst ook in Polen van belasting is 
vńjgesteld door de verrekening van die verliezen. 

2. In Polen wordt duhbele belasting op de volgende wijze vermeden: 

a) lndien een inwoner van Połen inkomsten verkrijgt die of vermogen bezit dat 
overeenkomstig de hepalingen van de Overeenkomst in Bełgie mogen worden belast, stelt 
Polen, onder voorbehoud van de hepalingen van de subparagrafen b) en c) van deze 
paragraaf, deze inkomsten of dat vermogen vrij van belasting. 

b) lndien een inwoner van Polen inkomstenbestanddełen ontvangt die, 
overeenkomstig de hepalingen van de artikelen 7, 10, 11, 12, 13, 14 of 18 van de 
Overeenkomst in Belgi! mogen worden belast, verleent Polen een vermindering van de 
belasting naar het inkomen van die inwoner tot een bedrag dat gelijk is aan de in Belgie 
betaalde belasting. Deze vermindering overschrijdt echter niet dat deel van de belasting 
zoals berekend vóór het verlenen van de vermindering, dat kan worden toegerekend aan 
die inkomstenbestanddelen die verkregen werden uit Belgie. 

l 
l 

l 
l 



c) Wanneer de inkomsten die een inwoner van PoJen verkrijgt ofhet vennogen dat hij 
bezit, ingevolge enigerlei bepaling van de Overeenkomst, in die Staat vrijgesteld zijn van 
belasting, mag Polen, om het bedrag van de bełasting op het overige inkomen of 
vennogen van die inwoner te berekenen, rekening houden met de vrijgestelde inkomsten 
ofhet vrijgesteld vennogen. 

d) Niettegenstaande de hepalingen van subparagraaf b), worden clivideoden die een 
vennootschap die inwoner is van PoJen verkrijgt van een vennootschap die inwoner is van 
Bełgie. in Polen vrijgesteld van de vennootscbapsbełasting wanneer de vennootschap die 
inwoner is van Połen op de daturn van uitbetaling van de dividenden ten minste l O 
percent bezit van het kapitaal van de vennootschap die de dividenden uitbetaalt en dit 
gedurende een ononderbroken tijdvak van ten minste 24 maanden.". 

ARTIKELVII 

In artikel 25 van de Overeenkomst wordt, onmiddel/ijk na paragraaf 5, de volgende 
paragraaf6 opgenomen: 

"6. Wanneer, 

a) een persoon overeenkomstig paragraaf l een geval heeft voorgelegd aan de 
bevoegde autoriteit van een overeenkomstsluitende Staat omdat de maatregelen van een 
overeenkomstsluitende Staat o f van beide overeenkomstsluitende Staten voor hem geleid 
hebben tot een belastingheffing die niet in overeenstemming is met de hepalingen van de 
Overeenkomst, en 

b) de bevoegde autoriteiten er ni et in slagen om binnen een tennijn van twee jaar 
vanaf de daturn dat het gevaJ werd v.oorgelegd aan de bevoegde autoriteit van de andere 
overeenkomstsluitende Staat, over dat geval overeenstemming te bereiken eonfonu 
paragniaf2, 

worden alle onopgeloste punten die voortkomen uit dat geval aan arbitrage onderworpen 
indien de persoon daarom verzoekt binnen een tennijn van twee jaar vanaf de eerste dag 
waarop om arbitrage verzocht kan worden. Die onopgełoste punten warden evenwel niet 
aan arbitrage onderworpen indien daaromtrent reeds een beslissing werd uitgesproken 
door een rechterlijke instantie of een administratieve rechtbank: van de ene o f de andere 
overeenkomstsluitende Staat. Tenzij een rechtstreeks bij het geval betrokken persoon de 
overeengekomen regeling tot uitvoering van de arbitragebeslissing niet aanvaardt, is die 
beslissing bindend voor beide overeenkomstsluitende Staten en wordt ze uitgevoerd 
ongeacht de tennijnen waarin het interne recht van die Staten voorziet De bevoegde 
autoriteiten van de overeenkomstsluitende Staten regelen de wijze van toepassing van 
deze paragraafin onderlinge overeenstemming.". 



ARTIKELVID 

Artikel 26 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende: 

"Artikel26 

Uitwisseling van inlichtingen 

1. De bevoegde autoriteiten van de overeenk.omstsłuitende Staten wisselen de 
inłichtingen uit die naar verwachting relevant zullen zijn voor de uitvoeńng van de 
hepalingen van deze Overeenkomst of voor de toepassing of de tenuitvoerlegging van de 
nationale wetgeving met betrekking tot belastingen van elke soort en benaming die 
warden geheven door of ten beboeve van de overeenkomstsluitende Staten of de 
staatkundige onderdełen of plaatselijke gemeenschappen daarvan, voor zover de 
belastingheffing waarin die nationale wetgeving voorziet niet in strijd is met de 
Overeenkomst De uitwisseling van inlichtingen wordt niet beperkt door de artikelen l en 
2. 

2. De door een overeenkomstsluitende Staat ingevolge paragraaf l verkregen 
inlichtingen warden op dezelfde wijze geheim gehouden als inlichtingen die onder de 
nationale wetgeving van die Staat zijn verkregen en warden alleen ter kennis gebracht van 
personen of autońteiten (daaronder begrepen rechterlijke instanties en administratieve 
lichamen) die betrokken zijn bij de vestiging of invordering van de in paragraaf 1 
bedoełde belastingen, bij de tenuitvoerlegging o f vervolging ter zake van die bełastingen, 
bij de beslissing in beroepszaken die betrekking bebben op die belastingen, of bij het 
toezicht daarop. Deze personen of autoriteiten gebruiken die inlichtingen slechts voor die 
doeleinden. Zij mogen deze inlichtingen kenbaar maken tijdens openbare rechtszittingen 
of in rechterlijk.e beslissingen. Niettegenstaande het voorafgaande, mogen de door een 
overeenkomstsluitende Staat antvangen inlichtingen voor andere doeleinden worden 
gebruikt indien ze overeenkomstig de wetgeving van beide Staten voor die andere 
doeleinden mogen warden gebruikt en indien de bevoegde autorlteit van de Staat die de 
inlichtingen verstrekt, de toestemming geeft voor dat gebruik. 

3. ln geen geval mogen de hepalingen van de paragrafen l en 2 aldus warden 
uitgelegd dat aan een overeenk.omstsluitende Staat de verplichting wordt opgełegd: 

a) administratieve maatregelen te nemen die afwijken van de wetgeving en de 
administratieve praktijk van die ofvan de andere overeenkomstsluitende Staat; 

b) inlichtingen te verstrekken die niet verkrijgbaar zijn volgens de wetgeving of in de 
normale gang van de administratieve werkzaamheden van die of van de andere 
overeenkomstsłuitende Staat; 

c) inlichtingen te verstrekken die een bandels-, bedrijfs-, nijverheids- of 
beroepsgebeim of een handelswerkwijze zouden onthulJen, dan wel inłichtingen waarvan 
het verstrekken in strijd zou zijn met de openbare orde. 



4. Wanneer op basis van dit artikeł door een overeenkomstsluitende Staat om 
inłichtingen is verzocht, gebruikt de andere overeenkomstsluitende Staat de middelen 
voor het verzamelen van inlichtingen waarover bij beschikt om de gevraagde inlichtingen 
te verkrijgen, zeJ:łs al heeft die andere Staat die inlichtingen niet nodig voor zijn eigen 
belastingdoeleinden. De verplichting die in de vorige zin is vervat, is onderworpen aan de 
beperkingen waarin paragraaf 3 voorziet, maar die beperkingen mogen in geen geval 
ałdus worden uitgelegd dat ze een overeenkomstsluitende Staat toestaan het verstrekken 
van inłichtingen te weigeren enkel omdat die Staat geen binnenlands bełang heeft bij die 
inlichtingen. 

5. In geen geval mogen de hepalingen van paragraaf3 aldus worden uitgełegd dat ze 
een overeenkomstsluitende Staat toestaan om het verstrekken van inlichtingen te weigeren 
enkel en alleen omdat de inlichtingen in het bezit zijn van een bank, een andere financiełe 
instelling, een trust, een sticbting, een gevolmachtigde of een persoon die werkzaam is in 
de boedanigheid van een vertegenwoordiger of een vertrouwenspersoon of omdat de 
inlichtingen betrekking bebben op eigendomsbelangen in een persoon. Voor zover zułks 
nodig is om die inlichtingen te verkrijgen heeft de belastingadministratie van de 
aangezochte overeenkomstsłuitende Staat de bevoegdheid om te vragen inłicbtingen 
kenbaar te rnaken en om een onderzoek en verhoren in te stellen, niettegenstaande 
andersłuidende hepalingen in de binnenlandse belastingwetgeving van die Staat.". 

ARTIKELIX 

Onmiddellijk 110 artikel 28 van de Overeenlwmst wordt het volgende artikel 28A 
opgenomen: 

''Artikei28A 

Beperking van de voordelen 

Niettegenstaande de andere hepalingen van de Overeenkomst, zijn de voordełen van de 
Overeenkornst niet van toepassing indien inkomsten betsald ofverkregen zijn in verband 
met een kunstmatige constructie.". 

ARTIKELX 

J. In het Protocol bij de Overeenkomst wordt, onmiddellijk na paragraaf l, de 
vo/gende paragra a f l A opgenomen: 

"lA. Met betrekking tot de artikelen 10, paragraaf2, subparagraafa) en 23. paragraaf2, 
subparagraaf d): 

Voor het berekenen van het ononderbroken tijdvak van ten minste 24 maanden gedurende 
hetwelk de deełneming in bezit rnoet worden gehouden, wordt rekening gehouden met de 
maanden die voorafgaan aan de daturn van betaJing van de dividenden, alsrnede met de 
maanden die vołgen op die datum.". 



2. In het Protocol bij de Overeenlromst worden, onmiddellijk na paragraaf 2, de 
volgende paragrafen 2A en 2B opgenomen: 

'"ZA. Met betrekking tot artike115, paragrafen l en 2: 

Er is overeengekomen dat een dienstbetrekking uitgeoefend wordt in een 
overeenkomstsluitende Staat wanneer de werkzaamheid van de werknerner ter zake 
waarvan de lonen, salarissen en andere soortgelijke beloningen worden betaald. 
daadwerkelijk in die Staat wordt uitgeoefend. De werkzaamheid wordt daadwerkelijk in 
die Staat uitgeoefend wanneer de werknerner tysiek in die Staat aanwezig is voor het 
uitoefenen van de werkzaamheid, ongeacht de plaats waar de arbeidsovereenkomst werd 
opgemaakt, de woonp1aats van de werkgever of van de persoon die de beloningen 
uitbetaalt, de plaats of het tijdstip van betating van de beloningen. of de plaats waar de 
resultaten van het werk van de werknerner worden geexploiteerd. 

2B. Met bettekking tot artikel23, paragraaf l, subparagraaf a): 

Er is overeengekomen dat een inkomensbestanddeel in Połen belast is, wanneer dat 
inkomensbestanddeel in Polen onderworpen is aan het belastingstełseł dat normaal op dat 
ink.omensbestanddeel van toepassing is overeenk.omstig de Poolse belastingwetgeving.". 

ARTIKELXI 

l. Ełk van de overeenkomstsłuitende Staten zał de andere langs diplomatieke weg in 
kennis stellen van de voltooiing van de procedures die door zijn wetgeving voor de 
inwerkingtreding van dit Protocol is vereist. Het Protocol zal in werking treden op de 
daturn waarop de laatste van deze kennisgevingen is ontvangen. 

2. De hepalingen van bet Protocol zulłen van toepassing zijn: 

a) met betrekking tot de bij de bron verschuldigde belastingen, opinkomsten die zijn 
toegekend of betaalbaar gesteld op of na l januari van bet jaar dat onmiddellijk volgt op 
het jaar waarin het Protaco l in werking i s getreden; 

b) met betrekking tot de andere belastingen, op inkomsten van belastbare tijdperken 
die aanvangen o p o f na l januari van bet jaar dat onmiddellijk volgt op het jaar waarin het 
Protocol in werking is getreden; 

c) met betrekking tot andere belastingen, wanneer er geen belastbaar tijdperk i s, voor 
alle belastingvorderingen die ontstaan op of na l januari van het jaar dat onmiddellijk 
vołgt op het jaar waarin het Protocol in werking is getreden. 

3. Dit Protocoł maakt een integrerend deel uit van de Overeenkomst en zal van krach t 
blijven zolang de Overeenkomst zelfvan kracht blijft. 



TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gevołmachtigd door 
bun respectieve Regeńngen, dit Protocol hebben ondertekend. 

GEDAAN in tweevoud te ..... JM.x~.m&>.\1.Y.~ ......... , op 
.... .t.t.~ .. 9f?!TkL ................. 2014, in de Poołse, Franse en Nederlan'tlse taał, zijnde de 
drie teksten gełijkelijk authentiek. 

VOORDE REPUBLIEK POLEN: VOORBET KONINKRIJK BELGIE: 
Voor de Vlaamse Gemeenscbap: 

Voor de Franse Gemeenschap: 
Voor de Duitstalige Gemeenschap: 

Voor het Vłaamse Gewest: 
Voor het Waalse Gewest: 

Voor het Bnissels HoofdstedeUjk Gewest: 



Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. 

..... :-:t••• ... :·--.·. , ___ ... --· -·.· :- :~ •.• 

Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE.920.451.2013/7 /ag 

dot.: DPT.2701.21.2013/13 z 1 sierpnia 2014 r. 

Opinia 
o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o ratyfikacji Protokołu między 

Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii zmieniającego Konwencję między 
Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od 
opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku podpisaną w Warszawie dnia 

20 sierpnia 2001 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2014 r. 

Projekt ustawy o ratyfikacji jest zgodny z prawem Unii Europej~~ięj!~>i·.t·:~ ~:n:<:n /"\i", n c;~·v•:h 

Pod:~ti\rf.·lc.r-! St!!~!H · 

-~rf.'I.r N•H{>f.lli>F'ur 
. ' .~·' 
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