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Szanowny Panie Marszałku 

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

 - o ratyfikacji Konwencji między 
Rzecząpospolitą Polską a Bośnią  
i Hercegowiną w sprawie unikania 
podwójnego opodatkowania i zapobie-
gania uchylaniu się od opodatkowania 
w zakresie podatków od dochodu  
i majątku, podpisanej w Sarajewie dnia 
4 czerwca 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 
 

(-) Ewa Kopacz 

 
 



Projekt 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

W dniu 4 czerwca 2014 r. w Sarajewie została podpisana Konwencja między 

Rzecząpospolitą Polską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od 

dochodu i majątku, w następującym brzmieniu: 

Po zaznajomieniu s1ę z powyższą Konwencją, w imieniu Rzeczypospolitej 

Polskiej oświadczam, że: 

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień 

w niej zawartych, 

- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, 

- będzie niezmiennie zachowywana. 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

. . 
opatrzony p1eczęc1ą 

Dano w Warszawie dnia 

PREZES RADY MINISTRÓW 

PREZYDENT 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 



 

Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Bośnią i Hercegowiną  

w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się  

od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej  

w Sarajewie dnia 4 czerwca 2014 r. 

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

ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie 

unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania 

w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Sarajewie dnia 4 czerwca 2014 r. 

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

I. POTRZEBA I CEL ZAWARCIA KONWENCJI 

Obowiązująca obecnie Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Socjalistyczną 

Federacyjną Republiką Jugosławii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie 

podatków od dochodu i majątku podpisana została dnia 10 stycznia 1985 r. 

W nowych warunkach gospodarczych, jak i nowej sytuacji międzynarodowej zaistniałej po 

roku 1989, zawarte w latach osiemdziesiątych umowy podatkowe nie odpowiadają 

współczesnym wymogom wynikającym z przystąpienia Polski do Europejskiej Organizacji 

Współpracy i Rozwoju (OECD), jak i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

Zachodzi zatem potrzeba wynegocjowania nowych umów z partnerami gospodarczymi Polski, 

do których niewątpliwie zalicza się Bośnia i Hercegowina. 

Na przestrzeni ostatnich lat Polska zawarła nowe umowy z takimi partnerami jak m.in. 

Katar, Wielka Brytania, Finlandia, Norwegia, Arabia Saudyjska, Singapur, Czechy oraz USA. 

Podpisano ponadto Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania 

uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z Kanadą oraz Protokoły 

zmieniające umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Szwajcarią, Maltą, Cyprem, 

Islandią, Indiami oraz Luksemburgiem. 

 

II. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI BOŚNI I HERCEGOWINY 

1. Informacja statystyczna 

Powierzchnia    – 51 129 km2 

Ludność    – 3,9 mln 

Stolica     – Sarajewo (300 tys. mieszkańców) 

Ustrój – federacyjna republika parlamentarna 

Premier  – Nermin Nikšić 

Minister Handlu Zagranicznego  

Gospodarki – Mirko Šarović 

Ambasador RP w Sarajewie – Jerzy Chmielewski 

Ambasador BiH w Warszawie – Koviljka Špirić 
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Według Konstytucji z 1995 r. składa się z Federacji Bośni i Hercegowiny (z siedzibą 

w Sarajewie) stanowiącej 51% powierzchni kraju oraz z Republiki Serbskiej (ze stolicą 

w Banja Luce) (dalej BiH RS). Funkcję głowy państwa pełni wybierane w wyborach 

powszechnych, na 4 lata, 3-osobowe Prezydium Republiki, z Przewodniczącym na czele 

(Bośniak, Chorwat, Serb). Prezydium mianuje centralny rząd. Federacja Bośni i Hercegowiny 

i Republiki Serbskiej posiadają własne parlamenty i rządy. Kadencja Przewodniczącego jest 

rotacyjna. W gestii władz centralnych pozostaje: polityka zagraniczna, obronność, transport, 

sprawiedliwość, sprawy wewnętrzne, handel zagraniczny, finanse i skarb. 

2. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne 

Źródło: Bank centralny BiH 

  

 2010 2011 2012 2013 

(prognozy) 

PKB (dynamika w %) 0,7 1,4 -1,1 1,02 

PKB per capita (EUR) 3.296 3.419 3.419 3.358 

Inflacja  2,1 3,7 2,0 1,2 

Bezrobocie 27,2 27,6 28,0 28,2 

Dług publiczny (w % PKB) 39,6 40,6 34,0 39 

Napływ bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych (mln EUR) 
307 355 285 252 

Eksport mld EUR 2,0 4,2 3,9 bd 

Import mln EUR 1,5 7,9 7,8 bd 
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3. Obroty towarowe Polska – Bośnia i Hercegowina (w mln EUR) 

 2010 2011 2012 2013 Dynamika (%) 

Eksport 85,7 110,1 169,9 155,9 91,7 

Import 41,1 52,4 57,5 49,8 86,7 

Obroty 126,8 162,5 227,4 205,7 90,5 

Saldo 44,6 57,7 112,4 106,1 * 

Źródło: GUS 

Dane za 2012 r. wskazują, że wzajemne obroty handlowe osiągnęły wartość  

227,4 mln EUR (wzrost o ok. 40% w porównaniu z 2011 r.). Polski eksport wyniósł  

169,9 mln EUR (wzrost o 54,5% w stosunku do 2011 r.), natomiast import z Bośni 

i Hercegowiny – 57,5 mln EUR (wzrost o 9% w porównaniu z 2011 r.). 

Dane za 2013 r. wskazują, że polsko-bośniackie obroty handlowe osiągnęły wartość  

205,7 mln EUR, w tym polski eksport do BiH – 155,9 mln EUR (spadek ok. 9%  

w stosunku do 2012 r.). Import z BiH wyniósł natomiast 49,8 mln EUR (spadek o ponad 23% 

w stosunku do 2012 r.). 

Główne pozycje towarowe w polskim eksporcie stanowią: 

− wyroby przemysłu elektromaszynowego – 13,7% 

− artykuły rolno-spożywcze   – 10,8% 

− wyroby z metali nieszlachetnych   – 9,5%  

− produkty pochodzenia zwierzęcego  – 8,8% 

− materiały i wyroby włókiennicze   – 5,8% 

− pojazdy i urządzenia współdziałające  – 7,8% 

− wyroby z tworzyw sztucznych   – 4,2% 

Główne pozycje towarowe w polskim imporcie stanowią: 

− wyroby przemysłu chemicznego   – 26,2% 

− metale nieszlachetne i wyroby   – 15,6% 

− wyroby przemysłu elektromaszynowego – 6,4% 
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− wyroby włókiennicze    – 5,9% 

− drewno i wyroby z drewna   – 4,6% 

− ścier drzewny, papier i tektura   – 2,9% 

Dane za styczeń–wrzesień 2014 r. wskazują, że obroty między Polską a Bośnią 

i Hercegowiną osiągnęły wartość 160,6 mln EUR, w tym polski eksport – 122,0 mln EUR 

(wzrost o 2,4% w porównaniu z analogicznym okresem z 2013 r.). Import z Bośni 

i Hercegowiny wyniósł 38,6 mln EUR (spadek o ok. 2% w porównaniu z analogicznym 

okresem z 2013 r.). 

4. Podstawy prawno-traktatowe współpracy z BiH 

Na podstawie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów 

Bośni i Hercegowiny o sukcesji prawnej Bośni i Hercegowiny w stosunku do umów 

podpisanych między Rzecząpospolitą Polską a Socjalistyczną Federacyjną Republiką 

Jugosławii, zawartego w Sarajewie dnia 22 grudnia 2006 r. moc obowiązującą zachowują 

także: 

1) Porozumienie o współpracy naukowo-technicznej między Polską Rzecząpospolitą 

Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii, podpisane w Warszawie  

dnia 14 listopada 1955 r. oraz Protokół zmieniający ww. Porozumienie, podpisany dnia 

25 marca 1965 r.; 

2) Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem 

Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o współpracy w zakresie turystyki, 

podpisane w Belgradzie dnia 9 grudnia 1969 r.; 

3) Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej 

Federacyjnej Republiki Jugosławii o wieloletniej współpracy w dziedzinie transportu, 

podpisana w Warszawie 25 października 1979 r.; 

4) Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Socjalistyczną Federacyjną 

Republiką Jugosławii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie 

podatków od dochodu i majątku podpisana została dnia 10 stycznia 1985 r.  

5. Współpraca z Unią Europejską 

Rada ds. JHA (Wymiar Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Unii Europejskiej) podjęła 

decyzję o zniesieniu obowiązku wizowego dla obywateli BiH od dnia 15.12.2010 r. 
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W raporcie z października 2011 r. Komisja Europejska stwierdziła, że priorytetem jest 

utworzenie rządu centralnego. 

Postęp w procesie integracji z UE jest warunkowany uchwaleniem poprawek do konstytucji, 

zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz ustawy o pomocy 

państwowej i ustawy o spisie powszechnym. Pozytywnym przykładem działań w duchu 

dialogu i kompromisu, jak również koncentracji na agendzie unijnej, jest zaangażowanie BiH 

w Dialog strukturalny w dziedzinie sądownictwa w ramach Procesu Stabilizacji  

i Stowarzyszenia (SAP). Postęp w realizacji agendy „5+2” (konieczne do spełnienia warunki 

przez władze BiH, mające na celu zamknięcie Biura Wysokiego Przedstawiciela) pozostaje 

kluczowy dla decyzji o zamknięciu Biura Wysokiego Przedstawiciela (OHR). Mianowanie 

pierwszego „osobnego” Specjalnego Przedstawiciela UE (EUSR) dla BiH przyczyni się do 

wzmocnienia obecności UE w tym kraju i wsparcia BiH na drodze od monitoringu 

międzynarodowego do integracji z UE (zgodnie z konkluzjami Rady z marca 2011 r.). 

Dnia 14 marca 2012 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję wyrażającą zaniepokojenie 

brakiem postępów BiH na jej drodze do integracji z Unią Europejską. 

6.  Polskie zaangażowanie w BiH 

Od maja 1994 r. do grudnia 2005 r. polskie inwestycje w BiH osiągnęły wartość zaledwie 

153 361 USD. Były to inwestycje firmy „Organika” z Malborka w utworzenie firmy  

Organika BH w Sarajewie (64 457,60 USD), Raiffeisen International w system bankowy 

(27 878,04 USD) oraz kilkutysięczne inwestycje innych polskich firm w drobną produkcję 

i wymianę handlową. 

Ponadto w 2006 r. Organika S.A. zakupiła za 5,4 mln EUR w aukcji publicznej 

prywatyzowaną fabrykę chemiczną „Polihem” w Tuzli, znajdującą się w stanie upadłości. 

Polska firma (ZRE Katowice) prowadziła w 2009 r. remont kapitalny jednego z bloków 

elektrociepłowni w Tuzli, duże zainteresowanie rynkiem bośniackim wykazuje wiele polskich 

przedsiębiorstw działających m.in. w branży maszyn górniczych (m.in. grupa FAMUR 

i REMAG). 

7.  Współpraca finansowo-kredytowa 

Prezes Rady Ministrów, w dniu 16.10.2009 r. wyraził zgodę na rozpoczęcie negocjacji  

z RS BiH w sprawie udzielenia kredytu o pomocy wiązanej w wysokości do 40 mln EUR – 

przeznaczonych na zakup wagonów kolejowych (polskie firmy EKK Wagon i RAFAMET 
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podpisały już kontrakty z Koleją RS) oraz inwestycje związane z ochroną środowiska. Umowa 

(wartość 20 mln EUR) została podpisana w Banja Luce dnia 21.07.2010 r. 

 

III. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA KONWENCJI  

Nowa Konwencja między Polską a Bośnią i Hercegowiną o unikaniu podwójnego 

opodatkowania będzie oparta o aktualną wersję Modelowej Konwencji OECD w sprawie 

podatku od dochodu i majątku (OECD lipiec 2010). 

Artykuł 1 – Zakres podmiotowy 

Konwencja ma zastosowanie do osób fizycznych i osób prawnych mających miejsce 

zamieszkania lub siedzibę w Polsce, BiH lub w obu Umawiających się Państwach. Pojęcie 

„miejsca zamieszkania lub siedziby” zdefiniowane zostało w art. 4 Konwencji. 

Artykuł 2 – Podatki, których dotyczy Konwencja 

Konwencja przewiduje, iż w przypadku Polski jej postanowieniami objęty zostanie podatek 

dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. W przypadku 

BiH obejmie ona podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek od zysków 

przedsiębiorstw. 

Artykuł 3 – Ogólne definicje 

Art. 3 Konwencji zawiera definicje najważniejszych pojęć, którymi operują przepisy tej 

Konwencji, a zatem m.in. określenie zasięgu terytorialnego stosowania Konwencji 

w przypadku Polski i BiH, definicję „osoby”, „spółki”, „przedsiębiorstwa Umawiającego się 

Państwa” oraz „właściwego organu”.  

Ze względu na unikanie wątpliwości interpretacyjnych Konwencja stanowi w art. 3 ust. 2, iż 

przy jej stosowaniu przez obie strony, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, każde określenie 

w niej niezdefiniowane będzie miało takie znaczenie, jakie przyjmuje się według prawa danego 

państwa w zakresie podatków, do których ma ona zastosowanie, przy czym znaczenie pojęcia 

wynikające z ustawodawstwa podatkowego będzie miało pierwszeństwo przed znaczeniem 

nadanym temu pojęciu przez inne przepisy prawne. Przyjęcie powyższego rozwiązania 

pozwoli na definiowanie pojęć umownych za pomocą prawa wewnętrznego, jednak nie 

ograniczając możliwości interpretacyjnych do prawa podatkowego obu państw, choć będzie 

miało ono pierwszeństwo przy dokonywaniu wykładni postanowień Konwencji.  
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Artykuł 4 – Miejsce zamieszkania lub siedziba 

Określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się 

Państwie” oznacza każdą osobę, która według prawa tego państwa podlega tam opodatkowaniu 

ze względu na: 

− miejsce stałego pobytu, 

− jej miejsce zamieszkania, 

− siedzibę zarządu, 

− miejsce rejestracji, 

− inne kryterium o podobnym charakterze. 

Przepisy prawa wewnętrznego państw przyjmują często podejście, zgodnie z którym spółka 

traktowana jest jako rezydent podatkowy danego państwa, jeżeli została w nim utworzona lub 

znajduje się tam siedziba faktycznego zarządu. W takiej sytuacji może powstać ryzyko 

określenia podwójnej rezydencji podatkowej danej spółki. W związku z tym wprowadzono do 

Konwencji przepis, który ma na celu przeciwdziałanie tego typu sytuacjom. W stosunku do 

spółki, dla której zastosowanie reguły ogólnej prowadziłoby do uznania, iż posiada ona 

siedzibę w obu Umawiających się Państwach, określono zasadę, iż będzie traktowana jako 

rezydent podatkowy tego państwa, na terytorium którego znajduje się miejsce jej faktycznego 

zarządu. 

Artykuł 5 – Zakład 

Określenie to obejmuje stałą placówkę, przez którą całkowicie lub w części prowadzona jest 

działalność przedsiębiorstwa, w szczególności: siedzibę zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat, 

kopalnię, źródło ropy lub gazu, kamieniołom lub każde inne miejsce wydobywania zasobów 

naturalnych, a także plac budowy, prace konstrukcyjne, montażowe itd., o ile trwają dłużej niż 

12 miesięcy. 

Artykuł 6 – Dochód z majątku nieruchomego 

Konwencja przewiduje możliwość opodatkowania dochodu z majątku nieruchomego, 

włączając dzierżawę, również przez państwo miejsca położenia nieruchomości. Dla celów 

Konwencji dochód z majątku nieruchomego obejmuje dochód z rolnictwa, leśnictwa lub  

z majątku nieruchomego przedsiębiorstwa. Określenie „majątek nieruchomy” definiowane 

będzie zgodnie z prawem państwa, w którym jest on położony. 
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Artykuł 7 – Zyski przedsiębiorstw 

Konwencja ustanawia ogólną zasadę, iż zyski przedsiębiorstwa danego państwa podlegają 

opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że osiągane są w drugim państwie za 

pośrednictwem położonego tam zakładu i w takiej mierze, w jakiej mogą być one zakładowi 

przypisane. 

Metoda przypisywania zysków do zakładu, uregulowana w art. 7 ust. 2 Konwencji, zakłada 

przypisywanie mu takich zysków, które zakład mógłby osiągnąć, gdyby zamiast prowadzenia 

działalności na rzecz głównej siedziby swojego przedsiębiorstwa, prowadził podobną 

działalność na warunkach wolnorynkowych, przy uwzględnieniu wykonywanych funkcji, 

wykorzystywanych aktywów i podejmowanych rodzajów ryzyka w relacjach zakładu 

z przedsiębiorstwem i jego innymi częściami. 

Jeżeli w zyskach przedsiębiorstwa mieszczą się dochody odrębnie uregulowane 

w Konwencji, przepisy ich dotyczące stosowane są na zasadzie lex specialis.  

Artykuł 8 – Transport morski i lotniczy 

Zyski przedsiębiorstwa danego państwa osiągane z eksploatacji w transporcie 

międzynarodowym statków morskich, statków powietrznych, statków w żegludze śródlądowej 

lub pojazdów drogowych podlegają opodatkowaniu tylko w państwie, w którym znajduje się 

miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.  

Artykuł 9 – Przedsiębiorstwa powiązane – rozszerzenie art. 9 Konwencji o możliwość 

dokonania tzw. „korekty wtórnej” 

W nowej Konwencji rozszerzono brzmienie art. 9 obowiązującej Umowy o postanowienia 

zbieżne z treścią art. 9 ust. 2 Modelowej Konwencji OECD, umożliwiające dokonanie tzw. 

korekty wtórnej przez Umawiające się Państwa, co w przypadku dokonania w Umawiającym 

się Państwie korekty podstawy opodatkowania, z uwagi na przebieg transakcji w grupie 

kapitałowej, prowadzi do ekonomicznego podwójnego opodatkowania (podwójne 

opodatkowanie w odniesieniu do tego samego dochodu). Rozszerzono art. 9 Umowy 

o postanowienie w brzmieniu: 

„Jeżeli Umawiające się Państwo włącza do zysków przedsiębiorstwa tego Państwa, 

i odpowiednio opodatkowuje, zyski przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa, 

z tytułu których przedsiębiorstwo to zostało opodatkowane w tym drugim Państwie, a zyski 

w ten sposób włączone są zyskami, które osiągnęłoby przedsiębiorstwo pierwszego 
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wymienionego Państwa, gdyby warunki ustalone między obydwoma przedsiębiorstwami były 

takie, jak między przedsiębiorstwami niezależnymi, wtedy to drugie Państwo dokona 

odpowiedniej korekty kwoty podatku wymierzonego od tych zysków. Przy ustalaniu takiej 

korekty będą odpowiednio uwzględnione inne postanowienia niniejszej Konwencji, a właściwe 

organy Umawiających się Państw będą konsultować się w razie konieczności.”. 

Powyższe umożliwi usunięcie ekonomicznego podwójnego opodatkowania dochodów grup 

kapitałowych. 

Artykuł 10 – Dywidendy 

Podobnie jak w umowie z 1985 r., także w nowej Konwencji przewidziano, iż dywidendy 

mogą być opodatkowane w państwie, w którym osoba je otrzymująca ma miejsce 

zamieszkania lub siedzibę, natomiast państwo spółki wypłacającej zachowuje prawo do 

pobrania podatku u źródła. Podatek ten nie może jednak przekroczyć: 

− 5 procent kwoty dywidendy brutto (jeżeli rzeczywistym beneficjentem jest spółka, 

która posiada bezpośrednio co najmniej 25% prawa głosu w spółce wypłacającej 

dywidendy), 

− 15 procent kwoty dywidendy brutto w pozostałych przypadkach. 

Artykuł 11 – Odsetki 

Zgodnie z Konwencją, termin „odsetki” oznacza dochód z wszelkiego rodzaju 

wierzytelności zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych hipoteką i zarówno zawierających 

bądź nie prawo do udziału w zyskach osiąganych przez dłużnika, a w szczególności dochody 

z państwowych papierów wartościowych oraz dochody z obligacji lub skryptów dłużnych, 

włącznie z premiami lub nagrodami związanymi z takim papierami wartościowymi, 

obligacjami lub skryptami dłużnymi. Opłat karnych z tytułu opóźnionej zapłaty nie uważa się 

za odsetki w rozumieniu tego artykułu. Określenie to nie obejmuje żadnego dochodu, który jest 

traktowany jak dywidenda stosownie do art. 10. 

Nowa Konwencja utrzymała prawo do opodatkowania odsetek u źródła na poziomie 10% 

kwoty odsetek brutto. 
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Artykuł 12 – Należności licencyjne – zmiana definicji „należności licencyjnych”, określonej 

w art. 12 ust. 3 obowiązującej Umowy  

W nowej Konwencji zmieniono definicję należności licencyjnych, w celu bezspornego 

objęcia tą definicją oprogramowania komputerowego. Takie podejście zgodne jest również  

z Komentarzem do Modelowej Konwencji OECD w sprawie Podatku od Dochodu i Majątku, 

zastrzeżeniem Polski do art. 12 tejże Konwencji oraz intencją Umawiających się Państw. 

Brzmienie nowej definicji nie budzi wątpliwości interpretacyjnych dotyczących jej zakresu 

przedmiotowego. 

Artykuł 13 – Zyski z przeniesienia własności majątku 

W nowej Konwencji rozszerzono treść art. 14 dotychczas obowiązującej Umowy z 1985 r.  

o postanowienie stanowiące, iż zyski osiągane z tytułu przeniesienia własności m.in. udziałów 

(akcji), których więcej niż 50% wartości pochodzi bezpośrednio bądź pośrednio z majątku 

nieruchomego, położonego w drugim państwie, mogą być opodatkowane w drugim państwie. 

Powyższe postanowienie jest zgodne z brzmieniem postanowień Modelowej Konwencji 

OECD. Uregulowania tego rodzaju mają na celu przeciwdziałanie zjawisku uchylania się od 

opodatkowania i wpływania na miejsce opodatkowania majątku poprzez przeprowadzanie 

transakcji gospodarczych nie mających substratu ekonomicznego. 

W przypadku gdy zyski z przeniesienia własności majątku ruchomego obejmują część 

majątku zakładu, mogą one zostać opodatkowane w państwie, w którym zakład jest położony. 

Art. 13 Konwencji reguluje także m.in. kwestie związane z zyskami osiąganymi z tytułu 

przeniesienia własności statków morskich, powietrznych, żeglugi śródlądowej bądź pojazdów 

drogowych. 

Jeżeli dana osoba uzyska zyski z przeniesienia własności majątku nie wymienionego  

w art. 13 Konwencji, przyjmuje się zasadę, iż zyski takie podlegają opodatkowaniu jedynie 

w państwie, w którym osoba przenosząca własność jest rezydentem. 

Artykuł 14 – Rezygnacja z postanowień regulujących opodatkowanie wolnych zawodów 

Powyższe zbieżne jest z aktualną wersją Modelowej Konwencji OECD. W takim przypadku 

opodatkowanie dochodów regulowanych dotychczas art. 14 obecnie obowiązującej Umowy 

odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 7 lub art. 14 nowej Konwencji. 

 



12 
 

Artykuł 14 – Dochody z pracy najemnej 

Zasady opodatkowania dochodów z pracy najemnej zarówno w obowiązującej Umowie  

z 1985 r., jak i nowej Konwencji zostały uregulowane w sposób podobny. Wprowadzone 

zmiany mają natomiast na celu uaktualnienie i dostosowanie postanowień nowej Konwencji do 

aktualnego brzmienia odpowiednich postanowień Modelowej Konwencji OECD. 

Co do zasady, uposażenia pracowników najemnych mających miejsce zamieszkania 

w jednym państwie i zatrudnionych w drugim państwie mogą być w nim opodatkowane, jeżeli 

pobyt w tym państwie trwa dłużej niż 183 dni w każdym dwunastomiesięcznym okresie 

rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym. 

Natomiast wynagrodzenia uzyskiwane przez osobę mającą miejsce zamieszkania  

w Umawiającym się Państwie, w związku z wykonywaniem pracy najemnej na pokładzie 

statku morskiego, powietrznego, żeglugi śródlądowej bądź pojazdu drogowego 

eksploatowanych w transporcie międzynarodowym lub śródlądowym, podlegają 

opodatkowaniu tylko w tym państwie. 

Artykuł 15 – Wynagrodzenia dyrektorów 

Nową Konwencję rozszerzono o postanowienie dotyczące wynagrodzenia dyrektorów i inne 

podobne świadczenia uzyskiwane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym 

się Państwie z tytułu członkostwa w zarządzie lub w radzie nadzorczej, lub innym podobnym 

organie spółki, która ma siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie i która nie prowadzi 

aktywnej działalności handlowej lub gospodarczej w tym drugim Umawiającym się Państwie 

(innej niż działalność polegająca na inwestowaniu lub zarządzaniu inwestycjami, chyba że 

czynności te wykonywane są na rzecz klientów w ramach zwykłej działalności prowadzonej 

przez bank, firmę ubezpieczeniową, licencjonowanego maklera papierów wartościowych lub 

instytucję finansową przyjmującą depozyty). Takie wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu 

tylko w pierwszym wymienionym państwie. 

Artykuł 16 – Artyści i sportowcy 

Zgodnie z niniejszym przepisem dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w danym 

państwie uzyskany z tytułu działalności artystycznej lub sportowej, osobiście wykonywanej  

w drugim państwie, może być opodatkowany w tym drugim państwie. 
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W uzupełnieniu regulacji, dotyczącej artystów i sportowców, art. 16 ust. 2 Konwencji 

zawiera postanowienia zapobiegające omijaniu przepisów umowy poprzez wypłacanie 

wynagrodzenia wykonawcy na rzecz pośrednika.  

Artykuł 17 – Emerytury, renty i podobne świadczenia 

Przepis nowej Konwencji w stosunku do obecnie obowiązującej Umowy pozostawia 

niezmienione prawo do opodatkowania świadczeń emerytalnych bądź rentowych w miejscu 

rezydencji. 

Artykuł 18 – Funkcje publiczne 

Obecnie obowiązująca Umowa nie zawiera przepisów dotyczących opodatkowania 

wynagrodzeń pracowników państwowych. Nowa Konwencja ustanawia, iż zarówno pensje, 

płace, jak i inne podobne wynagrodzenia oraz emerytury i renty wypłacane przez państwo, 

jego jednostkę terytorialną lub organ władzy lokalnej podlegają opodatkowaniu tylko w tym 

państwie. Powyższe brzmienie jest zgodnie z brzmieniem Modelowej Konwencji OECD. 

Artykuł 19 – Studenci 

Przepis dotyczący opodatkowania świadczeń, innych niż wynagrodzenie za pracę, 

otrzymywanych przez studentów, uczniów i praktykantów został dostosowany do obecnego 

brzmienia Modelowej Konwencji OECD. 

Jeżeli osoby te bezpośrednio przed przyjazdem do państwa, w którym pobierają naukę lub 

odbywają praktykę, miały miejsce zamieszkania w drugim państwie, otrzymane przez nich 

świadczenia nie będą podlegały opodatkowaniu w państwie ich goszczącym, jeżeli pochodzą 

ze źródeł spoza tego państwa. 

Artykuł 20 – Rezygnacja z postanowień regulujących opodatkowanie nauczycieli 

Zgodnie z przepisem obowiązującym w obecnej Umowie z 1985 r., wynagrodzenie za 

nauczanie lub uczestniczenie w pracach badawczych na uniwersytecie lub innej instytucji 

dydaktycznej będzie podlegało opodatkowaniu jedynie w państwie rezydencji, w sytuacji gdy 

taka osoba będzie przebywała w drugim państwie przez okres nieprzekraczający 2 lat.  

Nowa Konwencja, mimo że analogiczny przepis nie został w niej zawarty, nie wprowadza 

żadnych zmian w sposobie opodatkowania dla osób, których: 
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1) pobyt w drugim państwie związany z zatrudnieniem i pracą badawczą będzie trwał 

krócej niż 183 dni w każdym dwunastomiesięcznym okresie rozpoczynającym się lub 

kończącym w danym roku podatkowym lub  

2) rodzaj dochodów przez nie osiąganych pozwoli na zakwalifikowanie ich (zgodnie  

z art. 20 Konwencji) jako „inne dochody”, tj. dochody nieobjęte żadnymi innymi 

przepisami Konwencji. 

W obydwu wskazanych przypadkach, podobnie jak na gruncie Umowy z 1985 r., dochody 

te opodatkowane będą jedynie w Polsce. 

W innych sytuacjach dochód osoby prowadzącej w BiH działalność dydaktyczno-badawczą 

będzie podlegał opodatkowaniu w tym kraju na zasadzie art. 7 lub art. 14 (1) Konwencji, ze 

względu na długość jej pobytu za granicą lub prowadzenie działalności w BiH za 

pośrednictwem tzw. zakładu.  

Inne dochody 

Dochód otrzymany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w danym 

państwie oraz nieobjęty postanowieniami poprzednich artykułów Konwencji podlega 

opodatkowaniu tylko w państwie rezydencji danej osoby. Wyjątkiem od tej zasady jest 

sytuacja, w której dana część dochodu związana jest z działalnością zakładu – w takiej sytuacji 

zastosowanie znajduje art. 7 Konwencji.  

W nowej Konwencji art. 20 dotyczący opodatkowania innych dochodów został rozszerzony  

o ust. 3 dotyczący opodatkowania tych dochodów u źródła, jeżeli nie zostały one objęte 

postanowieniami innych artykułów. Przepis ten, wzorowany na brzmieniu Modelowej 

Konwencji ONZ, ma na celu przeciwdziałanie sztucznemu zaliczaniu określonych dochodów, 

które podlegały zgodnie z Konwencją opodatkowaniu „u źródła” (w tym dochodów 

pasywnych) do „innych dochodów” opodatkowanych, co do zasady, tylko w miejscu 

rezydencji podatnika. 

Artykuł 21 – Majątek 

Artykuł reguluje kwestie zasad opodatkowania w odniesieniu do podatków od majątku. 

Poza zakresem tego artykułu pozostają podatki od majątku nieruchomego, od spadków 

i darowizn oraz z przeniesienia własności majątku. W polskim systemie podatkowym obecnie 

brakuje podatków od majątku, które mieściłyby się w zakresie obejmującym postanowienia 

przedmiotowego artykułu. 
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Artykuł 22 – Unikanie podwójnego opodatkowania 

Zarówno w obecnie obowiązującej Umowie z 1985 r., jak i w nowej Konwencji 

w przypadku Polski jako podstawowa metoda unikania podwójnego opodatkowania 

zastosowanie ma metoda wyłączenia z progresją. W nowej Konwencji rozszerzono natomiast 

zastosowanie metody zaliczenia proporcjonalnego w odniesieniu do dochodów z zysków 

przedsiębiorstw, dywidend, odsetek, należności licencyjnych, zysków z przeniesienia 

własności majątku oraz do innych dochodów, nieobjętych pozostałymi postanowieniami 

Konwencji. 

Metoda wyłączenia z progresją polega na tym, że dochód osiągnięty 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. Ustalenie wysokości 

podatku w takim przypadku następuje w czterech etapach. Do dochodów podlegających 

opodatkowaniu dodaje się dochody zwolnione z opodatkowania. Od tak uzyskanej sumy 

dochodów oblicza się kwotę podatku według skali określonej w ustawie o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. Następnie oblicza się stopę procentową podatku wyrażającą 

stosunek kwoty podatku do łącznego dochodu. Wreszcie uzyskaną w ten sposób stopę 

procentową podatku stosuje się jako stawkę podatkową, tylko i wyłącznie do tych dochodów 

podatnika, które nie są zwolnione od podatku. 

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. Ustalenie wysokości 

podatku w takim przypadku składa się z trzech etapów. Na początku zsumowaniu podlegają 

dochody osiągnięte przez podatnika ze źródeł przychodów położonych na terytorium Polski  

z dochodami ze źródeł przychodów położonych poza terytorium Polski. Następnie z sumy tak 

obliczonych dochodów oblicza się podatek dochodowy według skali określonej w ustawie  

o podatku dochodowym od osób fizycznych. W trzecim etapie od wyżej obliczonego podatku 

odejmuje się kwotę podatku równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. 

Odliczenie to nie może jednak przekroczyć części podatku, która proporcjonalnie przypada na 

dochody osiągnięte ze źródeł położonych poza terytorium Polski w stosunku do wszystkich 

opodatkowanych dochodów podatnika. 
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Artykuł 23 – Równe traktowanie 

Artykuł omawia sposoby eliminowania dyskryminacji podatkowej w pewnych konkretnych 

okolicznościach. 

Artykuł 24 – Procedura wzajemnego porozumiewania 

Postanowienia Konwencji dotyczące procedury wzajemnego porozumiewania się oparto  

o aktualne brzmienie art. 25 Modelowej Konwencji OECD. Celem tej procedury jest przede 

wszystkim ustanowienie podstawowych zasad współdziałania Umawiających się Państw 

w przypadkach, w których osoba, do której Konwencja ma zastosowanie, jest zdania, iż 

postanowienia umowy powodują opodatkowanie niezgodne z postanowieniami Konwencji. 

Artykuł 25 – Wymiana informacji 

Rozszerzenie brzmienia art. 26 obecnie obowiązującej Umowy z 1985 r. (art. 25 nowej 

Konwencji) o postanowienia zbieżne z treścią art. 26 ust. 4 i 5 Modelowej Konwencji OECD 

ma na celu zapewnienie stosowania w relacjach bilateralnych tzw. pełnej klauzuli wymiany 

informacji, zgodnej z międzynarodowym standardem OECD. 

Przedmiotowe postanowienia stanowią, iż jeżeli Umawiające się Państwo występuje  

o informację zgodnie z niniejszym artykułem, drugie Umawiające się Państwo użyje środków 

służących zbieraniu informacji, nawet jeżeli nie potrzebuje ono tej informacji dla własnych 

celów podatkowych. Wymóg, o którym mowa w zdaniu poprzednim, podlega ograniczeniom,  

o których mowa w art. 25 ust. 3 nowej Konwencji, lecz w żadnym przypadku takie 

ograniczenia nie mogą być rozumiane jako zezwalające danemu państwu na odmowę 

dostarczenia informacji jedynie dlatego, że nie ma ono wewnętrznego interesu w odniesieniu 

do takiej informacji. 

Postanowienia art. 25 ust. 3 Konwencji w żadnym przypadku nie będą interpretowane jako 

zezwalające obu państwom na odmowę dostarczenia informacji wyłącznie z takiego powodu, 

że informacja jest w posiadaniu banku, innej instytucji finansowej, przedstawiciela, agenta lub 

powiernika albo dotyczy relacji właścicielskich w danym podmiocie. 

Artykuł 26 – Ograniczenie korzyści umownych 

W nowej Konwencji wprowadzono przepis dotyczący postanowień mających na celu 

przeciwdziałanie nabywaniu korzyści umownych przyznanych umową bilateralną  

w odniesieniu do odsetek, dywidend, należności licencyjnych oraz zysków z przeniesienia 
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własności majątku, jeżeli jedynym bądź głównym celem transakcji dotyczącej danych 

aktywów było osiągniecie korzyści wynikających z Konwencji.  

Artykuł 27 – Członkowie misji dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych 

Podobnie jak w obowiązującej Umowie z 1985 r., także w nowej Konwencji zawarto 

postanowienie, iż przywileje podatkowe przysługujące członkom misji dyplomatycznych oraz 

urzędów konsularnych na podstawie ogólnych zasad prawa międzynarodowego lub 

postanowień umów szczególnych nie będą ograniczane jej postanowieniami. 

Artykuł 28 – Wejście w życie 

Konwencja będzie stosowana w odniesieniu do podatków potrącanych „u źródła” – do 

dochodu osiągniętego lub majątku posiadanego w dniu 1 stycznia lub tym dniu w roku 

kalendarzowym następującym po roku, w którym Konwencja wejdzie w życie.  

W odniesieniu do pozostałych podatków, do dochodu osiągniętego lub do majątku 

posiadanego w jakimkolwiek roku podatkowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia lub po 

tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym niniejsza Konwencja 

wejdzie w życie. 

Postanowienia Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Socjalistyczną 

Federacyjną Republiką Jugosławii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie 

podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 10 stycznia 1985 r. przestaną 

obowiązywać od dnia, w którym nowa Konwencja znajdzie zastosowanie w odniesieniu do 

podatków, do których ma ona zastosowanie. 

Artykuł 29 – Wypowiedzenie 

Konwencja pozostaje w mocy do czasu jej wypowiedzenia przez jedno z Umawiających się 

Państw. Każde Umawiające się Państwo może wypowiedzieć niniejszą Konwencję, 

przekazując pisemną notę w drodze dyplomatycznej na co najmniej sześć miesięcy przed 

końcem jakiegokolwiek roku kalendarzowego rozpoczynającego się po upływie pięciu lat od 

dnia, w którym niniejsza Konwencja weszła w życie. 
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IV. SKUTKI WEJŚCIA W ŻYCIE KONWENCJI 

Skutki finansowe 

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

finansów publicznych.  

Skutki społeczne i gospodarcze 

Przewiduje się, iż ratyfikacja Konwencji dostosowanej do aktualnej polityki podatkowej, 

stworzy bardziej korzystne ramy traktatowe dla dalszego rozwoju wzajemnych inwestycji. 

Rozszerzenie klauzuli wymiany informacji podatkowej w Konwencji stanowi ważne narzędzie 

dla organów podatkowych w zakresie uzyskiwania informacji niezbędnych dla prawidłowego 

określania podstawy opodatkowania. 

Skutki prawne wejścia w życie umowy 

W celu realizacji Konwencji nie jest wymagane przyjęcie żadnych środków prawnych. 

Postanowienia Konwencji nie są sprzeczne z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem 

ani z prawem Unii Europejskiej. 

Skutki polityczne 

Ratyfikacja Konwencji jest ważnym krokiem w kierunku rozwoju dalszej dwustronnej 

współpracy gospodarczej i podatkowej.  

Podmioty prawa krajowego, których dotyczy Konwencja 

Nadzór nad realizacją Konwencji sprawował będzie Minister Finansów. 

Przepisy Konwencji będą miały zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw i osób 

fizycznych uczestniczących w dwustronnych stosunkach między Rzeczpospolitą Polską a BiH 

oraz do organów polskiej administracji podatkowej stosujących postanowienia Konwencji we 

wzajemnych stosunkach gospodarczych. 

 

V. TRYB ZWIĄZANIA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KONWENCJĄ 

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

(Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.) związanie Rzeczypospolitej Polskiej przedmiotową 

Konwencją nastąpi w drodze ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, jako że 
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Konwencja ta spełnia przesłanki określone w art. 89 ust. 1 pkt 5 oraz art. 217 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, 

poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471 oraz z 2009 r. Nr 114, poz. 946), zgodnie z którym 

nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów 

opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz 

kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. 

Sposób, w jaki Konwencja dotyczy spraw uregulowanych w prawie wewnętrznym 

Następujące akty prawne są związane z przedmiotowym projektem: 

− ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

− ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, 

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

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

Środki prawne, jakie powinny zostać przyjęte w celu wykonania Konwencji 

Wejście w życie Konwencji nie spowoduje konieczności dokonania zmian 

w ustawodawstwie wewnętrznym. 



KONWENCJA

MIĘDZY

)
RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ

A

BOŚNIĄ I HERCEGOWINĄ

w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w

zakresie podatków od dochodu i majątku

Rzeczpospolita Polska oraz Bośnia i Hercegowina, pragnąc
zawrzeć Konwencję w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania
w zakresie podatków od dochodu i majątku,

uzgodniły, co następuje:



ARTYKUŁ 1
Zakres podmiotowy

Niniejsza Konwencja dotyczy osób, które mają miejsce zamieszkania lub
siedzibę w jednym lub obu Umawiających się Państwach.

ARTYKUŁ 2
Podatki, których dotyczy Konwencja

1. Niniejsza Konwencja ma zastosowanie do podatków od dochodu i
majątku, nakładanych na rzecz Umawiającego się Państwa, jego jednostek
terytorialnych lub organów władz lokalnych, bez względu na sposób ich
poboru.

2. Za podatki od dochodu i majątku uważa się wszystkie podatki
nakładane od całego dochodu, od całego majątku albo od części dochodu
lub majątku, włączając w to podatki od zysków z przeniesienia własności
majątku ruchomego lub nieruchomego, podatki od całkowitych kwot pensji
lub wynagrodzeń wypłacanych przez przedsiębiorstwa, jak również podatki
od wzrostu wartości majątku.

3. Do obecnie istniejących podatków, do których ma zastosowanie
Konwencja, należą w szczególności:

a) w przypadku Bośni i Hercegowiny:

i) podatek dochodowy od osób fizycznych;

ii) podatek od zysków przedsiębiorstw

(zwane dalej "podatkami Bośni i Hercegowiny")

b) w przypadku Polski:

i) podatek dochodowy od osób fizycznych;

ii) podatek dochodowy od osób prawnych

(zwane dalej "podatkami polskimi").

4. Niniejsza Konwencja ma także zastosowanie do wszystkich
podatków takiego samego lub w istotnym stopniu podobnego rodzaju, które
będą nakładane po dacie podpisania niniejszej Konwencji obok istniejących
podatków lub w ich miejsce. Właściwe organy Umawiających się Państw
będą informowały się wzajemnie o wszelkich znaczących zmianach
dokonanych w ich prawie podatkowym.
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ARTYKUŁ 3
Ogólne definicje

1. W rozumieniu niniejszej Konwencji, jeżeli z kontekstu nie wynika
inaczej:

a) określenie "Umawiające się Państwo" i "drugie Umawiające się
Państwo" oznaczają w zależności od kontekstu Rzeczpospolitą Polską
i Bośnię i Hercegowinę;

b) określenie "Bośnia i Hercegowina" oznacza Bośnię i Hercegowinę
włączając terytorium Bośni i Hercegowiny, jej wody terytorialne, jak również
dno morskie i podglebie, w stosunku do którego wykonuje ona swoją
jurysdykcję i suwerenne prawa do celów badania, eksploatacji i utrzymania
zasobów naturalnych zgodnie z prawem międzynarodowym;

c) określenia .Polska" oznacza Rzeczpospolitą Polską, a użyte
w znaczeniu geograficznym oznacza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz każdy rejon przyległy do wód terytorialnych Rzeczypospolitej Polskiej,
w którym na podstawie prawa Polski i zgodnie z prawem międzynarodowym,
Polska może wykonywać prawa odnoszące się do badań i wykorzystywania
zasobów naturalnych dna morskiego i jego podglebia;

d) określenie "jednostka terytorialna" w przypadku Bośni i Hercegowiny
oznacza jednostki: Federację Bośni i Hercegowiny, Republikę Serbską oraz
Region Bośni i Hercegowiny Brćko:

e) określenie "osoba" obejmuje osobę fizyczną, spółkę, a także każde
inne zrzeszenie osób;

f) określenie "spółka" oznacza jakąkolwiek osobę prawną lub
jakikolwiek podmiot, który jest traktowany jak osoba prawna dla celów
podatkowych;

g) określenie "przedsiębiorstwo" ma zastosowanie do prowadzenia
jakiejkolwiek działalności gospodarczej;

h) określenia "przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa"
i "przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa" oznaczają
odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce
zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie i przedsiębiorstwo
prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę
w drugim Umawiającym się Państwie;

i) określenie "obywatel", w odniesieniu do Umawiającego się Państwa
oznacza:
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i) każdą osobę fizyczną mającą obywatelstwo tego
Umawiającego się Państwa; oraz

ii) każdą osobę prawną, spółkę osobową lub stowarzyszenie,
które zostało utworzone na podstawie prawa obowiązującego w tym
Umawiającym się Państwie;

j) określenie "transport międzynarodowy" oznacza wszelki transport
statkiem morskim, statkiem powietrznym lub pojazdem drogowym
eksploatowanym przez przedsiębiorstwo, którego faktyczny zarząd znajduje
się w Umawiającym się Państwie, z wyjątkiem przypadku, gdy statek morski,
statek powietrzny lub pojazd drogowy jest eksploatowany wyłącznie między
miejscami położonymi w drugim Umawiającym się Państwie;

k) określenie "właściwy organ" oznacza:

i) w przypadku Bośni i Hercegowiny, Ministerstwo Finansów
i Skarbu lub upoważnionego przedstawiciela Ministra;

ii) w przypadku Polski, Ministra Finansów lub jego
upoważnionego przedstawiciela;

I) określenie "działalność gospodarcza" obejmuje wykonywanie
wolnych zawodów i innej działalności o charakterze niezależnym.

2. Przy stosowaniu niniejszej Konwencji w dowolnym czasie przez
Umawiające się Państwo, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, każde
określenie w niej niezdefiniowane ma takie znaczenie, jakie w tym czasie ma
ono w prawie tego Państwa dla celów podatków, do których ma
zastosowanie niniejsza Konwencja, przy czym znaczenie określenia
wynikające z ustawodawstwa podatkowego tego Państwa ma pierwszeństwo
przed znaczeniem nadanym temu pojęciu przez inne przepisy prawne tego
Państwa.

ARTYKUŁ 4
Miejsce zamieszkania lub siedziba

1. W rozumieniu niniejszej Konwencji, określenie "osoba mająca
miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza
jakąkolwiek osobę, która według prawa tego Państwa, podlega tam
opodatkowaniu ze względu na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego
pobytu, miejsce utworzenia, siedzibę zarządu albo inne kryterium o
podobnym charakterze i obejmuje również to Państwo oraz jednostkę
terytorialną lub organ władzy lokalnej. Jednakże określenie to nie obejmuje
żadnej osoby, która podlega opodatkowaniu w tym Państwie tylko ze
względu na dochód, jaki osiąga ze źródeł położonych w tym Państwie.
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2. Jeżeli, stosownie do postanowień ustępu 1, osoba fizyczna ma
miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, wówczas jej
status określa się według następujących zasad:

a) osobę fizyczną uważa się za mającą miejsce zamieszkania
tylko w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania;
jeżeli ta osoba ma stałe miejsce zamieszkania w obu Państwach,
wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym
Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze
(ośrodek interesów życiowych);

b) jeżeli nie jest możliwe ustalenie, w którym Państwie osoba
fizyczna ma ośrodek interesów życiowych albo nie ma ona stałego
miejsce zamieszkania w żadnym z Państw, wówczas osobę tę
uważa się za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie,
w którym zwykle przebywa;

c) jeżeli osoba fizyczna przebywa zazwyczaj w obu Państwach
lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, wówczas będzie ona
uważana za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie,
którego jest obywatelem;

d) jeżeli osoba fizyczna jest obywatelem obu Państw lub nie jest
obywatelem żadnego z nich, właściwe organy Umawiających się
Państw rozstrzygną sprawę w drodze wzajemnego porozumienia.

3. Jeżeli, stosownie do postanowień ustępu 1, osoba nie będąca osobą
fizyczną ma siedzibę w obu Umawiających się Państwach, wówczas uważa
się ją za mającą siedzibę tylko w tym Państwie, na terytorium którego
znajduje się miejsce jej faktycznego zarządu.

ARTYKUŁ 5
Zakład

1. W rozumieniu niniejszej Konwencji określenie "zakład" oznacza stałą
placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność
gospodarcza przedsiębiorstwa.

2. Określenie "zakład" obejmuje w szczególności:

a) siedzibę zarządu;

b) filię;

c) biuro;

d) fabrykę;

e) warsztat; oraz

f) kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom lub
każde inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.
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3. Plac budowy, prace konstrukcyjne, montażowe lub instalacyjne oraz
czynności nadzorcze związane z nimi, stanowią zakład, jednakże tylko
wówczas, gdy taki plac budowy, prace lub czynności trwają dłużej niż
dwanaście miesięcy.

4. Bez względu na poprzednie postanowienia mniejszego artykułu,
określenie "zakład" nie obejmuje:

a) użytkowania placówek, które służą wyłącznie do składowania,
wystawiania lub dostawy dóbr lub towarów należących do
przedsiębiorstwa;

b) utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do
przedsiębiorstwa, wyłącznie w celu składowania, wystawiania
lub dostawy;

c) utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do
przedsiębiorstwa, wyłącznie w celu przetworzenia przez inne
przedsiębiorstwo;

d) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr
lub towarów, albo zbierania informacji dla przedsiębiorstwa;

e) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia
dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o
charakterze przygotowawczym lub pomocniczym;

f) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu łącznego
prowadzenia któregokolwiek rodzaju działalności, o jakich
mowa w literach a) - e) niniejszego ustępu, pod warunkiem, że
całkowita działalność tej placówki wynikająca z takiego
połączenia, ma charakter przygotowawczy lub pomocniczy.

5. Bez względu na postanowienia ustępów 1 i 2, jeżeli osoba -
z wyjątkiem niezależnego przedstawiciela, o którym mowa w ustępie 6 -
działa w imieniu przedsiębiorstwa i posiada, oraz zwyczajowo wykonuje,
w Umawiającym się Państwie pełnomocnictwo do zawierania umów w
imieniu przedsiębiorstwa, wówczas uważa się, że to przedsiębiorstwo
posiada w tym Państwie zakład w zakresie każdego rodzaju działalności,
którą osoba ta podejmuje dla przedsiębiorstwa, chyba że czynności
wykonywane przez tę osobę ograniczają się do rodzajów działalności
wymienionych w ustępie 4, które gdyby były wykonywane za pośrednictwem
stałej placówki, nie powodowałyby uznania tej placówki za zakład na
podstawie postanowień tego ustępu.

6. Nie uważa się, że przedsiębiorstwo posiada zakład w Umawiającym
się Państwie tylko z tego powodu, że podejmuje ono w tym Państwie
czynności za pośrednictwem pośrednika, generalnego komisanta albo
jakiegokolwiek innego niezależnego przedstawiciela, pod warunkiem, że
osoby te działają w ramach swojej zwykłej działalności.
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7. Fakt, że spółka mająca siedzibę w Umawiającym się Państwie
kontroluje lub jest kontrolowana przez spółkę, która ma siedzibę w drugim
Umawiającym się Państwie, albo która prowadzi działalność w tym drugim
Państwie (przez posiadany tam zakład albo w inny sposób), nie wystarcza,
aby którąkolwiek z tych spółek uważać za zakład drugiej spółki.

ARTYKUŁ 6
Dochód z majątku nieruchomego

1. Dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub
siedzibę w Umawiającym się Państwie z majątku nieruchomego (włączając
dochód z gospodarstwa rolnego lub leśnego) położonego w drugim
Umawiającym się Państwie może być opodatkowany w tym drugim Państwie.

2. Określenie "majątek nieruchomy" ma takie znaczenie, jakie nadaje
mu prawo tego Umawiającego się Państwa, na którego terytorium dany
majątek jest położony. Określenie to obejmuje w każdym przypadku mienie
przynależne do majątku nieruchomego, żywy inwentarz oraz urządzenia
użytkowane w gospodarstwach rolnych i leśnych, prawa, do których mają
zastosowanie przepisy prawa powszechnego dotyczące własności ziemi,
prawa użytkowania majątku nieruchomego, jak również prawa do zmiennych
lub stałych świadczeń z tytułu eksploatacji lub prawa do eksploatacji złóż
mineralnych, źródeł i innych zasobów naturalnych; statki morskie, statki
żeglugi śródlądowej i statki powietrzne nie stanowią majątku nieruchomego.

3. Postanowienia ustępu 1 stosuje się do dochodu osiągniętego
z bezpośredniego korzystania, dzierżawy lub jakichkolwiek innych form
korzystania z majątku nieruchomego.

4. Postanowienia ustępów 1 i 3 stosuje się również do dochodu
z majątku nieruchomego przedsiębiorstwa.

ARTYKUŁ 7
Zyski przedsiębiorstw

1. Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają
opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi
działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie przez
położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność
gospodarczą w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane
w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być
przypisane temu zakładowi.

2. Jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje
działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie przez
położony tam zakład to, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3, w każdym
Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski,
które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną
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działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako odrębne
i samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach
z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem.

3. Przy ustalaniu zysków zakładu dopuszcza się odliczanie nakładów
ponoszonych na rzecz tego zakładu, włącznie z kosztami zarządzania
i ogólnymi kosztami administracyjnymi, niezależnie od tego, czy powstały
w tym Państwie, w którym zakład jest położony, czy gdzie indziej.

4. Jeżeli w Umawiającym się Państwie istnieje zwyczaj ustalania
zysków przypisanych zakładowi na podstawie podziału całkowitych zysków
przedsiębiorstwa na jego poszczególne części, to postanowienia ustępu 2
nie wykluczają ustalenia przez to Umawiające się Państwo zysków do
opodatkowania według zwykle stosowanego podziału. Sposób podziału
zysku musi jednak być taki, żeby wynik był zgodny z zasadami zawartymi
w niniejszym artykule.

5. Nie można przypisać zakładowi zysków tylko z tytułu samego zakupu
dóbr lub towarów przez ten zakład dla przedsiębiorstwa.

6. Dla celów poprzednich ustępów, ustalanie zysków zakładu powinno
być dokonywane każdego roku w taki sam sposób, chyba że istnieją
uzasadnione powody, aby postąpić inaczej.

7. Jeżeli zyski obejmują dochody, które zostały odrębnie uregulowane
w innych artykułach niniejszej Konwencji, postanowienia tych innych
artykułów nie będą naruszane przez postanowienia niniejszego artykułu.

ARTYKUŁ 8
Transport międzynarodowy i transport śródlądowy

1. Zyski osrąqane z eksploatacji statków morskich, statków
powietrznych lub pojazdów drogowych w transporcie międzynarodowym
podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym
znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

2. Zyski pochodzące z eksploatacji statków w żegludze śródlądowej
podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym
znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

3. Jeżeli miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa zajmującego
się transportem morskim lub śródlądowym znajduje się na pokładzie statku
morskiego lub statku żeglugi śródlądowej, to uważa się, że znajduje się ono
w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się port macierzysty
statku morskiego lub statku żeglugi śródlądowej, a jeżeli nie ma portu
macierzystego, to w tym Umawiającym się Państwie, w którym osoba
eksploatująca statek morski lub statek żeglugi śródlądowej ma miejsce
zamieszkania lub siedzibę.
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4. Postanowienia ustępu 1 stosuje się także do zysków pochodzących
z uczestnictwa w umowie poolowej, we wspólnym przedsięwzięciu lub
w międzynarodowym związku eksploatacyjnym, ale tylko do tej części
zysków osiągniętych w ten sposób, które mogą zostać przypisane
uczestnikowi w stosunku do jego udziału w takim wspólnym przedsięwzięciu.

ARTYKUŁ 9
Przedsiębiorstwa powiązane

1. Jeżeli:

a) przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa uczestniczy
bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu, kontroli lub w kapitale
przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa, lub

b) te same osoby uczestniczą bezpośrednio lub pośrednio
w zarządzaniu, kontroli lub
Umawiającego się Państwa
Umawiającego się Państwa,

w kapitale przedsiębiorstwa
oraz przedsiębiorstwa drugiego

i jeżeli w jednym i w drugim przypadku między dwoma przedsiębiorstwami
w zakresie ich stosunków handlowych lub finansowych, zostaną umówione
lub narzucone warunki, które różnią się od warunków, które ustaliłyby między
sobą niezależne przedsiębiorstwa, wówczas zyski, które osiągnęłoby jedno
z przedsiębiorstw bez tych warunków, ale z powodu tych warunków ich nie
osiągnęło, mogą być uznane przez Umawiające się Państwo za zyski tego
przedsiębiorstwa i odpowiednio opodatkowane.

2. Jeżeli Umawiające się Państwo włącza do zysków przedsiębiorstwa
tego Państwa, i odpowiednio opodatkowuje, zyski przedsiębiorstwa drugiego
Umawiającego się Państwa, z tytułu których przedsiębiorstwo to zostało
opodatkowane w tym drugim Państwie, a zyski w ten sposób włączone są
zyskami, które osiągnęłoby przedsiębiorstwo pierwszego wymienionego
Państwa, gdyby warunki ustalone między obydwoma przedsiębiorstwami
były takie, jak między przedsiębiorstwami niezależnymi, wtedy to drugie
Państwo dokona odpowiedniej korekty kwoty podatku wymierzonego od tych
zysków. Przy ustalaniu takiej korekty będą odpowiednio uwzględnione inne
postanowienia niniejszej Konwencji, a właściwe organy Umawiających się
Państw będą konsultować się w razie konieczności.
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ARTYKUŁ 10
Dywidendy

1. Dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę
w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub
siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane
w tym drugim Państwie.

2. Jednakże, dywidendy takie mogą być opodatkowane także
w Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma
swoją siedzibę, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli rzeczywisty
beneficjent dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim
Umawiającym się Państwie, to podatek tak ustalony nie może przekroczyć:

a) 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli rzeczywistym
beneficjentem jest spółka (inna niż spółka osobowa) posiadająca
bezpośrednio co najmniej 25 procent kapitału w spółce wypłacającej
dywidendy;

b) 15 procent kwoty dywidend brutto w pozostałych przypadkach.

Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą opodatkowania spółki
w odniesieniu do zysków, z których dywidendy są wypłacane.

3. Określenie "dywidendy" użyte w tym artykule oznacza dochód
z udziałów (akcji) lub z innych praw do udziału w zyskach, z wyjątkiem
wierzytelności, jak również dochód z innych praw w spółce, który zgodnie
z prawem podatkowym Umawiającego się Państwa, w którym spółka
wypłacająca te dywidendy ma siedzibę, jest traktowany jak dochód
z udziałów (akcji).

4. Postanowienia ustępów 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli
rzeczywisty beneficjent dywidend, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę
w Umawiającym się Państwie, wykonuje w drugim Umawiającym się
Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, działalność
gospodarczą przez zakład w nim położony i gdy udział, z tytułu którego
dywidendy są wypłacane, faktycznie wiąże się z działalnością takiego
zakładu. W takim przypadku stosuje się postanowienia artykułu 7.

5. Jeżeli spółka, której siedziba znajduje się w Umawiającym się
Państwie, osiąga zyski lub dochody w drugim Umawiającym się Państwie,
wówczas to drugie Państwo nie może ani obciążać żadnym podatkiem
dywidend wypłacanych przez tę spółkę, z wyjątkiem przypadku, gdy takie
dywidendy są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę
w tym drugim Państwie lub w przypadku, gdy udział, z tytułu którego
dywidendy są wypłacane, faktycznie wiąże się z działalnością zakładu
położonego w tym drugim Państwie, ani też obciążać niewydzielonych
zysków spółki podatkiem od niewydzielonych zysków, nawet gdy wypłacone
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dywidendy lub niewydzielone zyski całkowicie lub CZęSCIOWOpochodzą
z zysków albo z dochodów osiągniętych w tym drugim Państwie.

ARTYKUŁ 11
Odsetki

1. Odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i są wypłacane
osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym
się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

2. Jednakże, takie odsetki mogą być także opodatkowane w tym
Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z prawem tego
Państwa, ale jeżeli rzeczywisty beneficjent odsetek ma miejsce zamieszkania
lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób
ustalony nie może przekroczyć 10 procent kwoty odsetek brutto.

3. Bez względu na postanowienia ustępu 2, wszelkie odsetki o których
mowa w ustępie 1 podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się
Państwie, w którym odbiorca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, jeżeli
taki odbiorca jest rzeczywistym beneficjentem odsetek i jeżeli takie odsetki są
wypłacane Rządowi Umawiającego się Państwa, jego jednostce terytorialnej
lub organowi władzy lokalnej, Bankowi Centralnemu Umawiającego się
Państwa lub jakiejkolwiek instytucji w całości będącą własnością Rządu
Umawiającego się Państwa.

4. Określenie "odsetki" użyte w niniejszym artykule oznacza dochód
z wszelkiego rodzaju wierzytelności zabezpieczonych jak i
niezabezpieczonych hipoteką i zarówno zawierających bądź nie prawo do
udziału w zyskach osiąganych przez dłużnika, a w szczególności dochody
z państwowych papierów wartościowych oraz dochody z obligacji lub
skryptów dłużnych, włącznie z premiami lub nagrodami związanymi z takim
papierami wartościowymi, obligacjami lub skryptami dłużnymi. Opłat karnych
z tytułu opóźnionej zapłaty nie uważa się za odsetki w rozumieniu tego
artykułu. Określenie to nie obejmuje żadnego dochodu, który jest traktowany
jak dywidenda stosownie do artykułu 10.

5. Postanowienia ustępów 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli
rzeczywisty beneficjent odsetek, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę
w Umawiającym się Państwie, prowadzi w drugim Umawiającym się
Państwie, w którym powstają odsetki, działalność gospodarczą przez zakład
tam położony i jeżeli wierzytelność, z tytułu której wypłacane są odsetki, jest
faktycznie związana z takim zakładem. W takim przypadku stosuje się
postanowienia artykułu 7.

6. Uważa się, że odsetki powstają w Umawiającym się Państwie, jeżeli
osoba je wypłacająca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym Państwie
lub gdy wypłacającym odsetki jest to Państwo, jego jednostka terytorialna lub
organ władzy lokalnej. Jeżeli jednak osoba wypłacająca odsetki, bez względu
na to, czy ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się
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Państwie, posiada w Umawiającym się Państwie zakład, w związku
z działalnością którego powstało zobowiązanie, z tytułu którego są
wypłacane odsetki, i zapłata tych odsetek jest pokrywana przez ten zakład, to
uważa się, że odsetki takie powstają w tym Państwie, w którym położony jest
zakład.

7. Jeżeli w wyniku szczególnych powiązań między osobą wypłacającą
odsetki a rzeczywistym beneficjentem odsetek lub powiązań między tymi
osobami a osobą trzecią, kwota wypłaconych odsetek przekracza kwotę,
która byłaby uzgodniona pomiędzy płatnikiem a rzeczywistym beneficjentem
odsetek bez tych powiązań, wówczas postanowienia niniejszego artykułu
mają zastosowanie tylko do ostatniej wymienionej kwoty. W takim przypadku
nadwyżka ponad wymienioną poprzednio kwotę podlega opodatkowaniu
zgodnie z prawem każdego z Umawiających się Państw, z uwzględnieniem
innych postanowień niniejszej Konwencji.

ARTYKUŁ 12
Należności licencyjne

1. Należności licencyjne powstające w Umawiającym się Państwie
i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim
Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim
Państwie.

2. Jednakże takie należności mogą być także opodatkowane w tym
Umawiającym się Państwie, w którym powstają i zgodnie z prawem tego
Państwa, ale jeżeli rzeczywisty beneficjent należności ma miejsce
zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek
w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10 procent kwoty należności
licencyjnych brutto.

3. Określenie "należności licencyjne" użyte w tym artykule oznacza
wszelkiego rodzaju należności uzyskiwane w związku z użytkowaniem lub
prawem do użytkowania każdego prawa autorskiego, patentu, znaku
towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu
produkcyjnego a także za użytkowanie lub prawo do użytkowania każdego
urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego lub za informacje
związane z doświadczeniem zawodowym w dziedzinie przemysłowej,
handlowej lub naukowej (know-how).

4. Postanowienia ustępów 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli
rzeczywisty beneficjent należności licencyjnych, mający miejsce
zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, prowadzi w drugim
Umawiającym się Państwie, z którego pochodzą należności licencyjne,
działalność gospodarczą przez zakład w nim położony, a prawa lub majątek,
z tytułu których wypłacane są należności licencyjne, faktycznie wiążą się z
działalnością tego zakładu. W takim przypadku stosuje się postanowienia
artykułu 7.
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5. Uważa się, że należności licencyjne powstają w Umawiającym się
Państwie, jeśli osoba je wypłacająca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę
w tym Państwie lub gdy wypłacającym należności jest to Państwo, jego
jednostka terytorialna lub organ władzy lokalnej. Jeżeli jednak osoba
wypłacająca należności licencyjne, bez względu na to, czy ma ona
w Umawiającym się Państwie miejsce zamieszkania lub siedzibę, posiada
w Umawiającym się Państwie zakład, w związku z działalnością którego
powstał obowiązek wypłaty należności licencyjnych, i zapłata tych należności
jest pokrywana przez ten zakład, wówczas uważa się, że należności
licencyjne powstają w tym Państwie, w którym zakład jest położony.

6. Jeżeli w wyniku szczególnych powiązań między osobą wypłacającą
należności licencyjne a rzeczywistym beneficjentem lub powiązań między
tymi osobami a osobą trzecią, kwota należności licencyjnych, płacona za
korzystanie, prawo lub informację, przekracza kwotę, którą osoba
wypłacająca należności i rzeczywisty beneficjent uzgodniliby bez tych
powiązań, wówczas postanowienia tego artykułu stosuje się tylko do tej
ostatniej wymienionej kwoty. W takim przypadku nadwyżka ponad
wymienioną poprzednio kwotę podlega opodatkowaniu zgodnie z prawem
każdego Umawiającego się Państwa, z uwzględnieniem innych postanowień
niniejszej Konwencji.

ARTYKUŁ 13
Zyski z przeniesienia własności majątku

1. Zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub
siedzibę w Umawiającym się Państwie z tytułu przeniesienia własności
majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, i położonego w drugim
Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim
Państwie.

2. Zyski z tytułu przeniesienia własności majątku ruchomego
stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo jednego
Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie,
łącznie z tymi zyskami, które pochodzą z tytułu przeniesienia własności
takiego zakładu (odrębnie albo z całym przedsiębiorstwem), mogą być
opodatkowane w tym drugim Państwie.

3. Zyski z tytułu przeniesienia własności statków morskich, statków
powietrznych lub pojazdów drogowych eksploatowanych w transporcie
międzynarodowym, statków żeglugi śródlądowej oraz z tytułu własności
majątku ruchomego związanego z eksploatacją takich statków morskich,
statków powietrznych, pojazdów drogowych lub statków żeglugi śródlądowej,
podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym
znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

4. Zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub
siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia własności akcji lub
udziałów w spółce, których więcej niż 50 procent wartości pochodzi
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bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w drugim
Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim
Państwie.

5. Zyski z tytułu przeniesienia własności majątku innego, niż
wymieniony w ustępach 1, 2, 3 i 4, podlegają opodatkowaniu wyłącznie
w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma
miejsce zamieszkania lub siedzibę.

ARTYKUŁ 14
Dochody z pracy najemnej

1. Z zastrzeżeniem postanowień artykułów 15, 17 i 18, pensje, płace
oraz inne podobne wynagrodzenia uzyskane przez osobę mającą miejsce
zamieszkania w Umawiającym się Państwie w związku z wykonywaniem
pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że
praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca
jest tam wykonywana, to otrzymane za nią wynagrodzenie może być
opodatkowane w tym drugim Państwie.

2. Bez względu na postanowienia ustępu 1, wynagrodzenia uzyskane
przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie
w związku z wykonywaniem pracy najemnej w drugim Umawiającym się
Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym
Państwie, jeżeli:

a) odbiorca wynagrodzenia przebywa w drugim Państwie przez
okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni w każdym
dwunastomiesięcznym okresie rozpoczynającym się lub kończącym
w danym roku podatkowym; i

b) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu
pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania ani siedziby
w drugim Państwie; i

c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład, który
pracodawca posiada w drugim Państwie.

3. Bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu,
wynagrodzenie uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w
Umawiającym się Państwie w związku z wykonywaniem pracy najemnej na
pokładzie statku morskiego, statku powietrznego lub pojazdu drogowego
eksploatowanego w transporcie międzynarodowym lub na pokładzie statku
żeglugi śródlądowej wykorzystywanego w transporcie śródlądowym, podlega
opodatkowaniu tylko w tym Państwie.
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ARTYKUŁ 15
Wynagrodzenia dyrektorów

1. Wynagrodzenia dyrektorów oraz inne podobne świadczenia
uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się
Państwie z tytułu członkostwa w zarządzie lub w radzie nadzorczej lub innym
podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się
Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

2. Bez względu na postanowienia ustępu 1, wynagrodzenia dyrektorów
I Inne podobne świadczenia uzyskiwane przez osobę mającą miejsce
zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu członkostwa w zarządzie
lub w radzie nadzorczej lub innym podobnym organie spółki, która ma
siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie i która nie prowadzi aktywnej
działalności handlowej lub gospodarczej w tym drugim Umawiającym się
Państwie (innej niż działalność polegająca na inwestowaniu lub zarządzaniu
inwestycjami, chyba że czynności te wykonywane są na rzecz klientów w
ramach zwykłej działalności prowadzonej przez bank, firmę
ubezpieczeniową, licencjonowanego maklera papierów wartościowych lub
instytucję finansową przyjmującą depozyty) podlegają opodatkowaniu tylko w
pierwszym wymienionym Państwie.

ARTYKUŁ 16
Artyści i sportowcy

1. Bez względu na postanowienia artykułów 7 i 14, dochód osoby
mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie uzyskany z
tytułu działalności artystycznej, na przykład artysty scenicznego, filmowego,
radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, wykonywanej
osobiście w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w
tym drugim Państwie.

2. Jeżeli dochód mający związek z osobiście wykonywaną działalnością
artysty lub sportowca, nie przypada na rzecz tego artysty lub sportowca, lecz
innej osobie, wówczas dochód ten, bez względu na postanowienia artykułów
7 i 14, może być opodatkowany w tym Umawiającym się Państwie, w którym
działalność tego artysty lub sportowca jest wykonywana.

3. Bez względu na postanowienia ustępów 1 i 2, dochód osoby mającej
miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z wykonywanej
osobiście działalności artysty lub sportowca, podlega opodatkowaniu tylko w
tym Państwie, jeżeli działalność jest wykonywana w drugim Umawiającym się
Państwie w ramach programu wymiany kulturalnej lub sportowej
zatwierdzonej przez oba Umawiające się Państwa.

15



ARTYKUŁ 17
Emerytury, renty i podobne świadczenia

Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 18 ustęp 2, emerytury, renty i inne
podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w
Umawiającym się Państwie, ze względu na uprzednie zatrudnienie,
podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

ARTYKUŁ 18
Funkcje publiczne

1. a) Pensje, płace oraz inne podobne świadczenia, wypłacane
przez Umawiające się Państwo, jego jednostkę terytorialną lub organ
władzy lokalnej osobie fizycznej z tytułu usług świadczonych na
rzecz tego Państwa, jego jednostki terytorialnej lub organu władzy
lokalnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

b) Jednakże takie pensje, płace oraz inne podobne świadczenia
podlegają opodatkowaniu tylko w drugim Umawiającym się Państwie,
jeżeli usługi te są świadczone w tym Państwie przez osobę, która ma
miejsce zamieszkania w tym Państwie, i która:

i) jest obywatelem tego Państwa, lub

ii) nie stała się osobą mającą miejsce zamieszkania w tym
Państwie wyłącznie w celu świadczenia tych usług.

2. a) Bez względu na postanowienia ustępu 1, wszelkie emerytury,
renty i inne podobne świadczenia wypłacane lub pochodzące z
funduszy utworzonych przez Umawiające się Państwo lub jego
jednostkę terytorialną albo władzę lokalną osobie fizycznej z tytułu
świadczenia usług na rzecz tego Państwa lub jego jednostki
terytorialnej lub władz lokalnych, podlegają opodatkowaniu tylko w
tym Państwie.

b) Jednakże takie emerytury, renty i inne podobne świadczenia,
podlegają opodatkowaniu tylko w drugim Umawiającym się Państwie,
jeżeli osoba fizyczna ma w nim miejsce zamieszkania i jest
obywatelem tego Państwa.

3. Postanowienia artykułów 14, 15, 16 i 17 mają zastosowanie do
pensji, płac, emerytur, rent i innych podobnych świadczeń wypłacanych
w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Umawiające się
Państwo, jego jednostkę terytorialną lub organ władzy lokalnej.
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ARTYKUŁ 19
Studenci

Świadczenia otrzymywane na utrzymanie, kształcenie lub odbywanie praktyki
przez studenta, ucznia lub praktykanta, który ma lub miał bezpośrednio przed
przybyciem do Umawiającego się Państwa miejsce zamieszkania w drugim
Umawiającym się Państwie, i który przebywa w pierwszym wymienionym
Państwie wyłącznie w celu kształcenia się lub odbywania praktyki,
nie podlegają opodatkowaniu w pierwszym wymienionym Państwie, jeżeli
świadczenia te pochodzą ze źródeł spoza tego Państwa.

ARTYKUŁ 20
Inne dochody

1. Dochody osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę
w Umawiającym się Państwie, bez względu na to gdzie są osiągane,
a nieobjęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Konwencji
podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

2. Postanowienia ustępu 1 nie mają zastosowania do dochodu innego
niż dochód z majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6 ustęp 2,
jeżeli osoba osiągająca taki dochód, mająca miejsce zamieszkania lub
siedzibę w Umawiającym się Państwie, prowadzi w drugim Umawiającym się
Państwie działalność gospodarczą przez zakład w nim położony i gdy prawo
lub majątek, z tytułu którego dochód jest wypłacany, są faktycznie związane
z działalnością takiego zakładu. W takim przypadku stosuje się
postanowienia artykułu 7.

3. Bez względu na postanowienia ustępu 1, części dochodu osoby
mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie,
nieobjęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Konwencji
i powstające w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane
w tym drugim Państwie.

ARTYKUŁ 21
Majątek

1. Majątek nieruchomy, o którym mowa w artykule 6 mniejszej
Konwencji, będący własnością osoby mającej miejsce zamieszkania lub
siedzibę w Umawiającym się Państwie, położony w drugim Umawiającym się
Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie.

2. Majątek ruchomy, który jest częścią majątku zakładu, jaki
przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim
Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim
Państwie.
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3. Majątek, który stanowią statki morskie, statki powietrzne oraz
pojazdy drogowe eksploatowane w transporcie międzynarodowym, a także
statki żeglugi śródlądowej eksploatowane w żegludze śródlądowej, jak
również majątek ruchomy związany z eksploatacją takich statków morskich,
statków żeglugi śródlądowej, statków powietrznych i pojazdów drogowych,
podlega opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym
znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

4. Wszelkie inne części majątku osoby mającej miejsce zamieszkania
lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko
w tym Państwie.

ARTYKUŁ 22
Unikanie podwójnego opodatkowania

1. W przypadku Bośni i Hercegowiny, podwójnego opodatkowania
unika się w następujący sposób:

a) Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę
w Bośni i Hercegowinie osiąga dochód lub posiada majątek, które
zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji, mogą być
opodatkowane w Polsce, Bośnia i Hercegowina zezwoli na:

odliczenie od podatku od dochodu tej osoby, kwoty równej
podatkowi od dochodu zapłaconemu w Polsce;

odliczenie od podatku od majątku tej osoby, kwoty równej
podatkowi od majątku zapłaconemu w Polsce;

Jednakże takie odliczenie w każdym przypadku, nie może
przekroczyć tej części podatku od dochodu lub majątku, obliczonego
przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód lub
majątek, które mogą być opodatkowane w Polsce.

b) Jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej
Konwencji, dochód uzyskany lub majątek posiadany przez osobę
mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Bośni i Hercegowinie
jest zwolniony z opodatkowania w Bośni i Hercegowinie, wówczas
Bośnia i Hercegowina może przy obliczaniu kwoty podatku od
pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby, uwzględnić zwolniony
dochód lub majątek.

2. W przypadku Polski, podwójnego opodatkowania unika się
w następujący sposób:

a) Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę
w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, które zgodnie
z postanowieniami niniejszej Konwencji, mogą być opodatkowane
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)

w Bośni i Hercegowinie, Polska zwolni taki dochód lub majątek
z opodatkowania, z zastrzeżeniem litery b);

b) Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę
w Polsce osiąga dochód lub zyski z przeniesienia własności majątku,
które zgodnie z postanowieniami artykułów 7, 10, 11, 12, 13 lub 20,
mogą być opodatkowane w Bośni i Hercegowinie, Polska zezwoli na
odliczenie od podatku od dochodu lub zysków z przeniesienia
własności majątku tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu
w Bośni i Hercegowinie. Jednakże, takie odliczenie nie może
przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem
odliczenia, która przypada na dochód lub zyski z przeniesienia
własności majątku uzyskane w Bośni i Hercegowinie;

c) Jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej
Konwencji dochód uzyskany lub majątek posiadany przez osobę
mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony
z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może przy obliczaniu
kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby,
uwzględnić zwolniony dochód lub majątek;

d) Postanowienia litery a) nie mają zastosowania do dochodu
osiągniętego lub majątku posiadanego przez osobę mającą miejsce
zamieszkania lub siedzibę w Polsce, jeżeli Bośnia i Hercegowina
stosuje postanowienia niniejszej Konwencji w celu zwolnienia od
opodatkowania takiego dochodu lub majątku bądź stosuje
postanowienia ustępu 2 artykułów 10, 11 lub 12 do takiego dochodu.

ARTYKUŁ 23
Równe traktowanie

1. Obywatele Umawiającego się Państwa nie mogą być poddani
w drugim Umawiającym się Państwie ani opodatkowaniu, ani związanym
z nim obowiązkom, które są inne lub bardziej uciążliwe niż opodatkowanie
i związane z nim obowiązki, jakim są lub mogą być poddani w takich samych
okolicznościach obywatele tego drugiego Państwa, w szczególności
w odniesieniu do miejsca zamieszkania lub siedziby. Niniejsze postanowienie
stosuje się, bez względu na postanowienia artykułu 1, również do osób, które
nie mają miejsca zamieszkania lub siedziby w jednym lub obu Umawiających
się Państwach.

2. Opodatkowanie zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się
Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, nie może być w tym
drugim Państwie mniej korzystne niż opodatkowanie przedsiębiorstw tego
drugiego Państwa prowadzących taką samą działalność. Postanowienia tego
nie należy rozumieć w ten sposób, że zobowiązuje ono Umawiające się
Państwo do przyznania osobom mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę
w drugim Umawiającym się Państwie osobistych potrąceń, udogodnień
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i obniżek dla celów podatkowych z uwagi na stan cywilny i rodzinny, które
przyznaje osobom mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę na jego
terytorium.

3. Z wyjątkiem przypadków stosowania postanowień artykułu 9 ustęp 1,
artykułu 11 ustęp 7, artykułu 12 ustęp 6, odsetki, należności licencyjne i inne
wypłaty ponoszone przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa na
rzecz osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim
Umawiającym się Państwie, przy określaniu podlegających opodatkowaniu
zysków tego przedsiębiorstwa, podlegają odliczeniu na takich samych
warunkach, jakby były płacone na rzecz osoby mającej miejsce
zamieszkania lub siedzibę w tym pierwszym wymienionym Państwie.
Podobnie jakiekolwiek długi przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa
w stosunku do osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim
Umawiającym się Państwie będą dla celów określania majątku takiego
przedsiębiorstwa podlegającego opodatkowaniu odliczane na takich samych
warunkach, jak gdyby były one zaciągnięte wobec osoby mającej miejsce
zamieszkania lub siedzibę w pierwszym wymienionym państwie.

4. Przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa, których majątek,
w całości lub częściowo, bezpośrednio lub pośrednio, jest własnością lub
jest kontrolowany przez jedną osobę lub większą liczbę osób mających
miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, nie
mogą być w pierwszym wymienionym Państwie poddane ani opodatkowaniu,
ani związanym z nim obowiązkom, które są inne lub bardziej uciążliwe aniżeli
opodatkowanie i związane z nim obowiązki, którym są lub mogą być
poddane podobne przedsiębiorstwa pierwszego wymienionego Państwa.

5. Bez względu na postanowienia artykułu 2, postanowienia niniejszego
artykułu mają zastosowanie do wszelkich podatków bez względu na ich
rodzaj i nazwę.

ARTYKUŁ 24
Procedura wzajemnego porozumiewania się

1. Jeżeli osoba jest zdania, że działania jednego lub obu Umawiających
się Państw powodują lub spowodują dla niej opodatkowanie, które jest
niezgodne z niniejszą Konwencją, wówczas może ona niezależnie od
środków odwoławczych przewidzianych w prawie wewnętrznym tych Państw,
przedstawić swoją sprawę właściwemu organowi tego Umawiającego się
Państwa, w którym ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibę, lub jeżeli
w danej sprawie mają zastosowanie postanowienia artykułu 23 ustęp 1,
właściwemu organowi tego Umawiającego się Państwa, którego jest
obywatelem. Sprawa powinna być przedstawiona w ciągu trzech lat, licząc
od dnia pierwszego zawiadomienia o działaniu powodującym opodatkowanie,
które jest niezgodne z postanowieniami niniejszej Konwencji.

2. Właściwy organ, jeżeli uzna zarzut za uzasadniony i nie może sam
spowodować zadowalającego rozwiązania, podejmie starania, aby
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przypadek ten uregulować w drodze wzajemnego porozumienia z właściwym
organem drugiego Umawiającego się Państwa, tak aby zapobiec
opodatkowaniu niezgodnemu z niniejszą Konwencją. Osiągnięte w ten
sposób porozumienie zostanie wprowadzone w życie bez względu na
terminy przewidziane przez ustawodawstwo wewnętrzne Umawiających się
Państw.

3. Właściwe organy Umawiających się Państw będą czynić starania,
aby w drodze wzajemnego porozumienia usuwać trudności lub wątpliwości,
które mogą powstawać przy interpretacji lub stosowaniu niniejszej Konwencji.
Mogą one również wspólnie uzgodnić podjęcie środków w celu zapobieżenia
podwójnemu opodatkowaniu, w sytuacjach nieuregulowanych niniejszą
Konwencją.

4. Właściwe organy Umawiających się Państw mogą kontaktować się
ze sobą bezpośrednio w celu osiągnięcia porozumienia w sprawach objętych
postanowieniami poprzednich ustępów. Jeżeli uzna się, że aby osiągnąć
porozumienie, należy przeprowadzić ustną wymianę poglądów, to taka
wymiana poglądów może odbywać się w ramach komisji złożonej
z przedstawicieli właściwych władz Umawiającego się Państwa.

ARTYKUŁ 25
Wymiana informacji

1. Właściwe organy Umawiających się Państw będą wymieniały takie
informacje, które mogą mieć istotne znaczenie dla stosowania postanowień
niniejszej Konwencji albo dla wykonywania lub wdrażania wewnętrznego
ustawodawstwa Umawiających się Państw dotyczącego podatków bez
względu na ich rodzaj i nazwę, nałożonych przez Umawiające się Państwa
lub ich jednostki terytorialne albo organy władzy lokalnej w zakresie, w jakim
opodatkowanie to nie jest sprzeczne z niniejszą Konwencją. Wymiana
informacji nie jest ograniczona postanowieniami artykułów 1 i 2.

2. Wszelkie informacje uzyskane przez Umawiające się Państwo
zgodnie z ustępem 1 będą stanowiły tajemnicę na takiej samej zasadzie, jak
informacje uzyskane zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym tego
Państwa i będą mogły być ujawnione jedynie osobom lub organom (w tym
sądom i organom administracyjnym) zajmującym się wymiarem lub poborem,
egzekucją lub ściganiem albo rozpatrywaniem odwołań w zakresie podatków,
których dotyczy ustęp 1, lub sprawowaniem nad nimi nadzoru. Takie osoby
lub organy będą wykorzystywać informacje wyłącznie w takich celach. Mogą
one ujawniać te informacje w jawnym postępowaniu sądowym lub
w orzeczeniach sądowych.

3. Postanowienia ustępów 1 i 2 nie mogą być w żadnym przypadku
interpretowane jako zobowiązujące Umawiające się Państwo do:
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a) stosowania środków administracyjnych, które są sprzeczne
z ustawodawstwem lub praktyką administracyjną tego lub drugiego
Umawiającego się Państwa;

b) udzielania informacji, których uzyskanie nie byłoby możliwe na
podstawie własnego ustawodawstwa albo w ramach normalnej
praktyki administracyjnej tego lub drugiego Umawiającego się
Państwa;

c) udzielania informacji, które ujawniłyby tajemnicę handlową,
gospodarczą, przemysłową, kupiecką lub zawodową albo
działalności handlowej lub informacji, których udzielanie byłoby
sprzeczne z porządkiem publicznym (ordre public).

4. Jeżeli Umawiające się Państwo występuje o informację zgodnie
z niniejszym artykułem, drugie Umawiające się Państwo użyje środków
służących zbieraniu informacji, aby ją uzyskać, nawet jeżeli to drugie
Państwo nie potrzebuje tej informacji dla własnych celów podatkowych.
Wymóg, o którym mowa w zdaniu poprzednim podlega ograniczeniom,
o których mowa w ustępie 3, lecz w żadnym przypadku takie ograniczenia
nie mogą być rozumiane jako zezwalające Umawiającemu się Państwu na
odmowę dostarczenia informacji jedynie dlatego, że nie ma ono
wewnętrznego interesu w odniesieniu do takiej informacji.

5. Postanowienia ustępu 3 w żadnym przypadku nie będą
interpretowane jako zezwalające Umawiającemu się Państwu na odmowę
dostarczenia informacji wyłącznie z takiego powodu, że informacja jest
w posiadaniu banku, innej instytucji finansowej, przedstawiciela, agenta lub
powiernika albo dotyczy relacji właścicielskich w danym podmiocie.

ARTYKUŁ 26
Ograniczenie korzyści umownych

1. W odniesieniu do artykułu 10, 11, 12 oraz 13 osoba mająca miejsce
zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, nie będzie
uprawniona do korzyści w innych przypadkach przyznanych osobom
mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie
przez niniejszą Konwencję, jeżeli głównym celem, lub jednym z głównych
celów jakiejkolwiek osoby, do której odnosi się powstanie lub nabycie akcji,
wierzytelności lub prawa w związku z którymi dochód jest wypłacany, jest
osiągnięcie korzyści z tego artykułu w drodze takiego powstania lub nabycia.

2. Żadne postanowienia niniejszego artykułu nie będą rozumiane jako
ograniczające w jakikolwiek sposób stosowanie przepisów prawa
Umawiającego się Państwa, których celem jest zapobieganie unikaniu lub
uchylaniu się od opodatkowania.
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ARTYKUŁ 27
Członkowie misji dyplomatycznych

oraz urzędów konsularnych

Żadne postanowienia niniejszej Konwencji nie naruszają przywilejów
podatkowych przysługujących członkom misji dyplomatycznych oraz urzędów
konsularnych na podstawie ogólnych zasad prawa międzynarodowego lub
postanowień umów szczególnych.

ARTYKUŁ 28
Wejście w życie

1. Każde z Umawiających się Państw pisemnie notyfikuje drugiemu
Państwu drogą dyplomatyczną zakończenie wewnętrznych procedur
prawnych, niezbędnych do wejścia w życie niniejszej Konwencji.

2. Niniejsza Konwencja wejdzie w życie w dniu otrzymania późniejszej
z not, przy czym będzie miała zastosowanie:

i) w odniesieniu do podatków potrącanych u źródła, do dochodu
osiągniętego lub do majątku posiadanego w dniu 1 stycznia lub po
tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym
niniejsza Konwencja wejdzie w życie; oraz

ii) w odniesieniu do pozostałych podatków, do dochodu
osiągniętego lub do majątku posiadanego w jakimkolwiek roku
podatkowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia lub po tym dniu
w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym niniejsza
Konwencja wejdzie w życie.

3. Bez względu na postanowienia niniejszego artykułu, postanowienia
artykułów 24 i 25 (Procedura wzajemnego porozumiewania się i Wymiana
informacji) będą miały zastosowanie od daty wejścia w życie niniejszej
Konwencji, bez względu na okres podatkowy, którego sprawa dotyczy.

4. Postanowienia Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową
i Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku,
podpisanej w Warszawie dnia 10 stycznia 1985 r., przestaną obowiązywać
od dnia, w którym niniejsza Konwencja znajdzie zastosowanie w odniesieniu
do podatków, do których ma ona zastosowanie zgodnie z postanowieniami
ustępów 1,2 i 3.
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ARTYKUŁ 29
Wypowiedzenie

Niniejsza Konwencja pozostaje w mocy do czasu jej wypowiedzenia przez
jedno z Umawiających się Państw. Każde Umawiające się Państwo może
wypowiedzieć niniejszą Konwencję, przekazując pisemną notę w drodze
dyplomatycznej na co najmniej sześć miesięcy przed końcem jakiegokolwiek
roku kalendarzowego rozpoczynającego się po upływie pięciu lat od dnia,
w którym niniejsza Konwencja weszła w życie. W takim przypadku, niniejsza
Konwencja przestanie mieć zastosowanie:

i) w odniesieniu do podatków potrącanych u źródła, do dochodu
osiągniętego lub do majątku posiadanego w dniu 1 stycznia lub po
tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym
nota została przekazana, oraz

ii) w odniesieniu do pozostałych podatków, do dochodu
osiągniętego lub do majątku posiadanego w roku podatkowym
rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku
kalendarzowym następującym po roku, w którym nota została
przekazana.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie upoważnieni, podpisali niniejszą
Konwencję.

Sporządzono w },ą.:r.C!iq!(!ę. dnia ..1... c:;~.?~.~~~ ~(.!/~.. roku,
w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, bośniackim,
chorwackim, serbskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo
autentyczne. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności interpretacyjnych
rozstrzygający jest tekst angielski.
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KONVENCI.JA 

IZMEI>U 

REPUBLIKE POL.JSKE 

l 

BOSNE I HERCEGOVINE 

ZAIZBJEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZlVANJA I SPRJEĆA VANJE 

UTAJE POREZA ZA POREZE NA DOHODAK I KAPIT AL 

Republika Poljska i Bosna i Hercegovina, u zelji sklapanja Konvencije za 
izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i sprjecavanje utaje poreza za poreze na 
dohodak i kapitał, 

dogovorile su kako slijedi: 



l 

ĆLAN 1. 
Obuhvaćena lica 

Ova konvencija će se primjenjivati na lica koja su rezidenti jedne ili obiju Drzava 
ugovomica. 

ĆLAN2. 
Obuhvaćeni porezi 

l. Ova konvencija se primjenjuje na poreze na dohodak i kapitał koji su nametnuti 
u ime Drzave ugovomice ili njenih politickih jedinica ili lokalnih vlasti, bez obzira 
na naCin na koji se naplaćuju. 

2. Porezom na dohodak i na kapitał smatrąju se svi porezi nametnuti na ukupni 
dohodak, na ukupni kapitał, ili na elemente dobotka ili kapitala, ukljucujući porcze 
na dobit od otudenja pokretne ili nepokretne imovine, poreze na ukupnu kolicinu 
nadnica ili plaća koje plaćaju poduzeća, kao i poreze na uvećanje vrijednosti 
kapitała. 

3. Postojeći porezi na koje se primjenjuje ova konvencija su: 

a) u slueaju Bosne iHercegovine: 

(i) porez na dohodak pojedinaca; 

(ii) porez na dobit poduzeća 

(u daljnjem tekstu: "porezi Bosne i Hercegovine") 

b) u slucaju Poljske: 

(i) porez na licni dohodak; 

(i i) porez na dohodak poduzeća 

(u daljnjem tekstu "porezi Poljske"). 

4. Ova konvencija se primjenjuje na sve istovjetne ili znacajno slicne poreze koji 
se nameću nakon daturna potpisivanja ove konvencije dodatno ili umjesto postojećih 
poreza. NadleZni organi Dr7.ava ugovornica će obavijestiti jedni druge o svim bitnim 
promjenama u svojim poreznim zakonima. 
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CLAN 3. 
Opće definicije 

l. U SvThu ove konvencije, osim ako kontekst ne zahtijeva drugacije: 

a) pojmovi "Drtava ugovornica" i "druga Drtava ugovornica" oznacavaju 
Republiku Poljsku i Bosnu i Hercegovinu zavisno od konteksta; 

b) pojam "Bosna i Hercegovina" znaci Bosna i Hercegovina, a ukljucuje teritoriju 
Bosne i Hercegovine, teritorijalne vode, kao i morsko dno i dubljc slojeve zemlje, 
gdje primjenjuje svoju nadleżnast i suverena prava za svrhe istraiivanja, 
iskoristavanja i odr7.avanja prirodnih bogatstava u skladu s medunarodnim zakonom; 

c) pojam "Poljska" znaci Republika Poljska, a kada se koristi u geografskarn 
smislu, oznacava teritoriju Republike Poljske i svako podrucje koje granici s 
teritorijalnim vodama Republike Poljske unutar kojeg se, prema zakonima Poljske i u 
skladu s medunarodnim zakonom, izvrsavaju prava Poljske s obzirom na istraiivanje 
i iskoristavanje prirodnih bogatstava morskog dna i dubljih slojeva tla; 

d) pojam "politicka jedinica" u slucaju Bosne i Hercegovine oznacava entitete: 
Fedetacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska te Distrikt Brcko Bosne i 
Hercegovine; 

e) pojam "lice" ukljucuje pojedinca, finrtu i svako drugo pravno lice; 

f) pojam "firma" oznaeava svaku korporaciju ili subjekt koji se tretira kao 
korporacija u porezne swhe; 

g) pojam "poduhvat" odnosi se na izvrsavanje bilo kakvog posla; 

h) pojmovi "poduhvati Orzave ugovomice" i "poduhvat druge DrZa.ve 
ugovornice" oznacavaju poduhvat kojeg izvr5ava rezident Dclave ugovornice 
odnosno poduhvat kojeg izvrsava rezident druge Ortave stanovnice; 

i) pojam "drzavljanin" u odnosu na Dclavu ugovornicu, oznacava: 

(i) svakog pojedinca koji pasjeduje driavljanstvo te drZave ugovornice; i 

(ii) svaku pravnu osobu, partnerstvo ili udruzenje Ciji status proizilazi iz 
zakona koji su nasnazi u toj dr:lavi ugovomici; 

j) pojam "medunarodni promet" oznacava svaki prijevoz brodom, a\Tjonom ili 
cestovnim vozilom kojim upravlja poduzeće Cije je mjesto stvarne uprave u jednoj 
Driavi ugovomici, osim kada se brodom; avionom ili cestovnim vozilom upravlja 
samo izmedu mjesta u drugoj Drzavi ugovomici; 

k) pojam "nadleżni organ" oznacava: 
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(i) u slucaju Bosne i Hercegovine, Ministarstvo finansija i trezora ili ovlastenog 
predstavnika ministra; 

(ii) u slućaju Połjske, Ministarstvo finansija ili ovlastenog predstavnika 
ministra; 

l) pojam "djelatnost" ukljucuje obavljanje profesionalnih usluga i drugih 
aktivnosti nezavisnog karaktera. 

2. Sto se tice primjene ove konvencije u bilo koje vrijeme od jedne od Dr2ava 
ugovomica, svaki pojrun koji nije naveden u Konvenciji, osim ako kontekst zahtijeva 
drugaCije, ima znacenje koje ima u dato vrijeme prema zakonima te drzave u svrhu 
poreza na koje se odnosi ova konvencija, svako znacenje prema primjenjivim 
pore7J1im zakonima te dr:lave koje preovladava nad znacenjem koje je dato tom 
poj mu prema zakonima te drzave. 

ĆLAN 4. 
Rezident 

l. Za potrebe ove konvencije, pojam ,,rezident Orzave ugovomicc« oznaćava 
svako lice koje prema zakonima te drzave podlijde oporezivanju zbog prebivalista, 
boravista, mjesta osnivanja, mjesta uprave ili bilo kojeg drugog kriterija slicne 
prirode, i takoder ukljucujc tu drzavu i svaku njenu politicku jedinicu ili lokalnu 
vlast. Medutim ovaj pojam ne ukljucuje lica koja podlijezu oporezivanju u toj dr7..avi 
sruno na temelju prihoda od izvora u toj drzavi. 

2, Kada je rezident prema odredbama stava 1. rezident obiju Driava ugovornica, 
tada se status pojedinca odreduje na sljedeći naCin: 

a) pojedinac se smatra rezidentom samo one dr2ave u kojoj pojedinac na 
raspolaganju ima stalni dom; ako to lice ima na raspolaganju stalni dom u 
objema drzavama, smatra se da je to lice rezident samo one drzave s kojom to 
lice ima blize licne i privTedne veze (srediste zivotnih interesa); 

b) ako se ne moie odrediti drzava koja je sredistc zivotnih interesa 
pojedinca, ili ako pojedinac niti u jednaj dr:lavi nema na raspolaganju stalni 
dom, smatra se da je pojedinac rezident samo one drzave u kojoj ima 
uobicajeno boraviste; 

c) ako pojedinac ima uobicajeno boraviste u o~je driave ili niti u jednoj, 
smatra se da je pojedinac rezident samo one dr:lave ciji je drzavljanin; 

d) ako je pojedinac driavljanin obiju drzava ili niti jedne, nadlezne vlasti 
Drzava ugovomica rijesit će pitanje medusobnim dogovorom. 

3. Kada je zbog odredbi stava l. lice koje nije pojedinac rezident obiju Drzava 
ugovomica. tada se to lice smatra rezidentom samo one drz.ave u kc~joj se nalazi 
njegovo mjesto stvame uprave. 
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ĆLANS. 
Stal na poslovna jedinica 

l. Za potrebe konvencije, pojam "stalna poslovna jedinica" oznacava stalno 
mjesto poslovanja kroz koje se djelatnost poduzeća izvrsava u potpunosti ili 
djelirnicno. 

2. Pojam "stalna poslovnajedinica" ukljucuje: 

a) mjesto uprave; 

b) podrufuicu; 

c) kancelariju; 

d) fabriku; 

e) radionicu; i 

f) rudnik, naftni izvor ili izvor gasa, kamenoiom ili svako druga mjesto 
iskoristavanja prirodnih bogatstava. 

3. GradiliSte, projekat izgradnje, montaie ili instalacije ili povezane nadzome 
aktivnosti cine stalnu poslovnu jedinicu, ali samo ako takvo mjesto, projekat ili 
aktivnosti traju du.Ze od dvanaest mjeseci. 

4. Bez obzira na prethodne odredbe ovog elana, smatra se da pojam "stalna 
pcislovna jedinica" ne ukljucąje: 

a) koristenje postrojenja samo u svrhu skladistenja, izlozbe ili isporuke 
proizvoda ili robe koja pripada poduzeću; 

b) odrZavanje zalihe proizvoda ili robe koja pripada poduzeću iskljucivo u 
svrhe skladistenja, izlozbe ili isporuke; 

c) odrZavanje zalihe proizvoda ili rabe koja pripada poduzeću iskljucivo za 
potrebe obrad e od drugog poduzeća; 

d) odrZavanje stalilog mjesta poslovanja iskljuCivo u svrhe kupovine 
proizvoda i1i robe ili prikupljanja informacija za poduzeće; 

e) odr:Zavanje stalnog mjesta poslovanja iskljućivo u svrhe izvrsavanja za 
poduzeće bilo koje druge pripremne ili pomoćne aktivnosti; 

f) odrzavanje stalnog mjesta poslovanja iskljuCivo za bilo koju kombinaciju 
aktivnosti koji su spomenuti pod tackama (a) do (e) ovog stava, pod 
uslovom da je ukupna aktivnost stalnog mjesta poslovanja koja rezultira i z 
ove kombinadje pripremnog ili pomoćnog karaktera. 

5. Bez obzira na odredbe stavaka l. i 2., gdje lice - osim zastupnika nezavisnog 
statusa na kojeg se primjenjuje stavak 6. - djeluje u ime poduzeća ima i obicno 
koristi u DrZa.vi ugovomici ovla.Stenje zakljucivanja ugovora u ime poduzeća, smatra 
se da to poduzeće ima stalnu poslovnu jedinicu u toj drzavi u pogledu aktivnosti koje 
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to lice provodi za poduzeće, osim ako su aktivnosti te osobe ograniccne na one 
navedene u stavku 4., koje, ako se provode preko stalnog ~jesta poslovanja, ne cine 
to stalno mjesto poslovanja stalnom poslovnom jedinicom prema odredbama tog 
stava. 

6. Neće se smatrati da poduzeće ima stalnu poslovnu jedinicu u Drzavi ugovornici 
samo na temelju toga sto obavlja poslove u toj drzavi preko brokera. gcneralnog 
pósrednika ili bilo kojeg drugog zastu1mika nezavisnog statusa, pod uslovom da 
takva lica djeluju u okviru svoje redovne poslovne aktivnosti. 

7. Ćinjenica da neka firma koja je rezident jedne Drzavc ugovornice upravlja i li je 
upravljana od strane neke firme koja je rezident drugc Dr:Zave ugovornice, ili koja 
posłuje u toj drugoj drzavi (bilo kroza stalnu poslovnu jedinicu ili na neki drugi 
naci n) n e znaei samo po sebi da je ijedna od tih firm i stal na poslovna jcdinica druge. 

ĆLAN6. 
Prihod od nepokretne imovine 

l. Prihod kojeg ostvari rezidcnt jedne Dr:Zavc ugovornice od nepokrctne imovine 
(ukljucujući prihode od poljoprivrede ili sumarstva) koja se nalazi u drugoj Dr:l,avi 
ugovornici moze se oporezivati u toj drugoj drzavi. 

2. Pojam "nepokretna imovina" ima znaeenje koje ima prema zakonu Drzave 
ugovornicc u kojoj sc nałazi doticna imovina. Taj pojaro u svakom slućaju ukljućuje 
imovinu koja pripada nepokretnoj imovini, stoku i opremu koja se koristi u 
poljoprivredi i sumarstvu, prava na koja se primjenjuju odredbe općeg zakona u vezi 
sa zemljisnim posjcdom, plodouzivanje nepokretne imovine i prava na promjenjiva 
ili stalna plaćar\ia kao naknada za rad, ili prava na rad, mineralne naslage, izvore i 
druga prirodna bogatstva. Brodovi, plovila ili avioni se ne smatraju nepokretnom 
imovinom. 

3. Odrcdbe stava l. se prunJeUJUJU na dohotke iz izravnog koristenja, 
iznajmljivanja ili bilo kojeg drugog oblika koristenja nepokretne imovine. 

4. Odredbe stavaka l. i 3. takoder se primjenjuju na dohotke od nepokretne 
imovine poduzeća. 

ĆLAN7. 
Poslovna dobit 

l. Debit jednog poduz.eća jedne Drzave ugovornice oporeziv je samo u toj drzavi, 
osim ako poduzeće posłuje u drugoj Drzavi ugovomici preko stalne poslo-vne 
jedinice koja je smjestena u toj dnavi. Ako poduzeće posłuje na navedeni nacin, 
dobit poduzeća se oporezt~je u drugoj driavi, ali sar11o u onolikoj mjcri koliko sc 
mou pripisati toj stalnaj poslovnoj jedinici. 

2. Podlozno odredbama stava 3., kada poduzeće jedne Drzave ugovomice posluje u 
drugoj Dr7..avi ugovornici preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi u toj dr7..avi, 
tada se u svakoj Dr:l.avi ugovomici tej stalnaj poslovnoj jedinici pripisuje dobit za 
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koju se ocekuje da bi bila ostvarena da je odvojeno i posebno poduzeće koje se bavi 
istim ili slicnim aktivnostima prema istim ili slicnim uslovima i koja se bavi potpuno 
samostalno poduzećem Cijaje stalna poslovna jedinica. 

3. U odredivanju dobiti stalne poslovne jedinice, kao odbici su dopustcni troskovi 
koji su nastali za potrebe stalne poslovne jedinice, ukljucujući izvrsne i opće 
administrativne troskove nastale na taj naCin, bilo u ddavi u kojoj se nałazi stalna 
poslovnajedinica ili negdje drugdje. 

4. Ukoliko je u jednoj Drzavi ugovornici uobicajeno odrcditi do bit koja se pripisuje 
stalnoj poslovnoj jedinici na temelju raspodjele ukupne dobiti poduzcća na njegove 
razne dijelove, stavak 2. ne spljecava da ta Drzava ugovornica odredj dobit koja se 
treba oporezivati takvom uobicajenom raspodjelom. Medutim, metod usvojene 
raspodjele treba biti takav da rezultat bude u składu s nacelima ovog elana. 

5. Stalnoj poslovnoj jedinici se neće pripisati dobit samo na temelju toga sto kupuje 
proizvode iłi robu za poduzeće. 

6. Za potrebe prethodnih stavaka, dobit koja se pripisuje stalnaj poslovnoj jedinici 
odreduje se svake godine na isti naein, osim ako postoji neki dobar i dostatan razlog 
koji upućuje na nesto drugo. 

7. Kada dobit ukljucuje stavke prihoda kojima se bave drugi clanovi ove 
konvencije, tada odredbc ovog elana neće utjecati na odredbe tih clanova. 

ĆLAN8. 
Medunarodni promet i promet unutrasnjih plovnih puteva 

l. Dobit od upravljanja brodovima, avionima ili cestovnim vozilima u 
medunarodnom prometu je oporeziva samo u Drzavi ugovomici u kojoj se nałazi 
mjesto stvarne uprave poduzeća. 

2. Dobit od rada plovila koja ucestvuju u prometu unutrasnjim plovnim putevima 
oporeziva je samo u Drzavi ugovornici u u kojoj se nalazi mjesto stvame uprave 
poduzeća. 

3. Ako se mjesto stvarne uprave brodarskog poduzeća i li poduzeća za promet 
unutrasnjim plovnim putevima nałazi na brodu ili plovilu, tada se smatra da se nalazi 
u Dr:lavi ugovomici u kojoj se nalazi maticna luka broda ili plovila, ili ako takva 
maticria luka ne postoji, u Drz~lVi ugovornici ciji je rezident upravitelj broda ili 
plovila. 

4. Odredbe stava l. takoder se primjenjuju na dobit od ućestvovanja u fondu, 
zajednickog poslovanja ili od medunarodne poslovne agencije, ali samo na onoliko 
dobiti koja je dobijena na takav nacin kaliko se mo ze pripisati sudioniku, razmjemo 
njegovom udjelu u zajednickom poslovanju. 
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ĆLAN9. 
Povezana poduzeća 

1. Kada: 

a) poduzeće jedne Dtiave ugovornice izravno ili neizravno ueestvuje u 
upravljanju, kontroli ili kapitału poduzeća druge Orzave ugovornice, ili 

b) ista lica ucestvuju izravno ili neizravno u upravljanju, kontroli ili kapitału 
poduzećajedne Orzave ugovornice i poduzeću druge Dr2:ave ugovornice, 

i u oba se slucaja stvaraju ili nameću uslovi izmedu dvaju poduzeća u njihovim 
trgovinskim ili finansijskim odnosima koji se razlikuju od onih koji bi se stvorili 
iZ111edu nezavisnib poduzeća, tada se svaka dobit koja bi, osim u tim uslovima, bila 
obracunata jednom od poduzeća, ali zbog tih uslova nije obracunata, moze ukljuciti u 
dobit tog poduzeća i shodno tome oporezivati. 

2. Kada Drtava ugovornica u do bit nekog poduzeća te drzave ukljucuje, i shodno 
tome oporezuje, dobitna temelju koje je poduzeće druge Dr:l.ave ugovomice platilo 
porez u toj drugoj drzavi i dobit ukljucena na takav nacin je dobit koja bi bila 
obracunata poduzeću prvo spomenute drzave da su uslovi izmedu dvaju poduzeća 
bila kao izmcdu dvaju nezavisnih poduzeća, tada će ta druga drzava na odgovarajući 
naćin prilagoditi iznos poreza naplaćen na tu dobit. Prilikom odredivanja takve 
prilagodbe, trebaju se uzeti u obzir druge odredbe ove konvencije i nadlezne vlasti 
Drtave ugovornice će seprema potrebi medusobno savjetovati. 

ĆLAN 10. 
Dividende 

l. Dividende koje firma koja je rezident jedne Or2:ave ugovornice plaća rezidentu 
druge Drzave ugovornice mogu se oporezivati u toj drugoj drzavi. 

2. Medutim, takve dividende se takoder mogu oporezivati u Ddavi ugovornici 
ciji je rezident firma koja plaća dividende, a prema zakonima te drzave. Ali ako je 
stvarni vlasnik dividendi rezident druge Drzave ugovomice, tako naplaćeni porez 
neće prelaziti: 

a) 5 posto bruto iznosa dividendi ako je stvami vlasnik firma (a ne partnerstvo) 
koje izravno pasjeduje najmanje 25 posto kapitala firme koja plaća dividende; 

b) 15 posto bruto iznosa dividendi u svim drugim slucajevima. 

Ovaj stavak neće utjecati na oporezivanje firme u pogledu dobiti iz kojih se plaćaju 
dividende. 

3. Pojam "dividende", kao sto je koristen u ovorn clanu, oznacava prihod iz 
dionica ili drugih prava koja nisu potra.Zivanje, ucestvovanje u dobiti, ili prihod iz 
drugih korporativnih prava, koji podlijeze istom oporezivanju kao i prihod iz clionica 

L~onima DrZave ugovornice Ciji je
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4. Odredbe stavaka l. i 2. se neće primjenjivati ako stvarni vlasnik dividendi, kao 
rezident jedne Orzave ugovornice, posłuje u drugoj Dr:l.avi ugovornici ciji je rezident 
firma koja plaća dividende preko stalne posłovne jedinice koja se nałazi u toj drzavi, 
a holding u odnosu na koji se dividende plaćaju je povezan s takvom stalnom 
poslovnomjedinicom. u takvom slucaju će sc primjenjivati odredbe elana 7. 

5. Ako tvrtka koja je rezident jedne Driave ugovornice ostvaruje debit ili prihod 
od druge Orzave ugovornice, ta druga Ddava ne smije nametnuti nikakav porez na 
dividende koje plaća firma, osim ako se takve dividende plaćaju rezidentu te druge 
Dr2ave ili ako je holding u odnosu na koji se dividende plaćaju povezan sa stalnom 
poslovnom jedinicom koja se nałazi u toj drugoj drzavi, niti neraspodijeljenu dobit 
firme podloziti porezu na neraspodijeljenu debit, cak i ako se płaćcne dividende ili 
neraspodijeljena debit u potpunosti ili djelimicno sastaje od dobiti ili pri11oda koji su 
na<>tali u drugoj driavi. 

ĆLAN 11. 
Kama te 

L Kamate koje nastaju u Dnavi ugovornici i plaćaju se rezidentu druge Orzave 
ugovornice mogu se oporezivati u toj drugoj driavi. 

2. Medutim, te kamate se takoder mogu oporezivati u Drzavi ugovornici u kojoj 
su nastale i prema zakonima te drzave, ali ako je stvarni vlasnik kamata rezident 
druge DI7.ave ugovornice, tako naplaćcni porez ne smije prelaziti I O posto bruto 
iznosa kamata. 

3. Bez obzira na odredbe stava 2., kamate navedene u stavku l. će biti oporezive 
samo u Drz;wi ugovomici u kojoj je primalac rezident, ako je taj primalac stvarni 
vlasnik kamate i ako se te kamate plaćąju Vladi jedne od Dr:Zava ugovornica, 
politickoj jedinici ili lokalnej vlasti, i1i Centralnej banci Dr7...ave ugovomice ili bilo 
kojoj ustanovi koja je u stoprocentnom vlasnistvu Vlade jedne od Dr:Zava 
ugovornica. 

4. Pojam "kamate" kao sto je koristen u ovom clanu oznacava prihod iz 
potra2:ivanja svih vrsta, bez obzira na to jesu li osigurani hipotekom ili nose li pravo 
na ucestvovanje u dobiti duznika, a posebno, prihod od drzavnih vrijednosnih papira 
i prihod od obveznica ili zadu:Znica, ukljucujući premije i nagrade koje su vezane uz 
takve vrijednosne papire, obveznice i li zaduznice. 

5. Odredbe stavaka l. i 2. neće se primjenjivati ako stvarni vlasnik kamata, koji je 
tezident jedne od Dr:Zava ugovornica, posłuje u drugoj Dr:Zavi ugovomici u kojoj 
kamate na:staju, preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi u toj dr7..avi i ako je 
potra:Zivanje u odnosu na koje se plaća kamata povezano s takvom stalnom 
poslovnomjedinicom~ U takvom slucaju će se primjenjivati odredbe elana 7. 

6. Smatra se da kamate nastaju u jednoj od Drzava ugovornica kada je isplatilac 
1 rezident te driave, ukljucujući tu dr:Zavu, politicke jedinice i lokalne vlasti te drzave. l Medutim, kada lice koje plaća -~~ bilo da je rezident jedne od DrZava 



ugovornica ili ne, ima stalnu poslovnu jedinicu u jednaj Drzavi ugovornici u vezi s 
kojom je zadufenost na koju se kamate plaćaju nastala, i ako takvu kamatu snosi ta 
stalna poslovna jedinica, tada se smatra da su te kamate nastale u drzavi u kojoj se 
nalazi stalna poslovna jedinica. 

7. Kada zbog posebnog adnosa izmedu isplatioca i stvarnog vlasnika kamata ili 
izmedu njih oboje i nekog drugog lica, iznos kamate, uzimajući u obzir potra.Zivanje 
za koje se plaća, prelazi iznos koji bi isplatilac i stvarni vlasnik kamate dogovorili da 
nema takvog odnosa, odredbe ovog elana će se primjcnjivati samo na posljednje 
spomenuti iznos. U takvom slucaju, visak isplate ostaje oporeziv prema zakonima 
svake Dr:Zave ugovomice, uzimajući u obzir druge odredbe ove konvencije. 

ĆLAN 12. 
Naknade od autorskib prava 

l. Naknade od autorski11 prava koje nastaju u jednoj Drzavi ugovomici a plaćaju 
se rezidentu druge Dr:Zave ugovornice mogu se oporezivati u toj drugoj drzavi. 

2. Medutim, takve naknade mogu se oporezivati u Dr:Zavi ugovomici u kojoj 
nastaju i prema zakonima te dr7..ave, ali ako je stvami vlasnik naknada rezident druge 
D!Zave ugovornice, tada tako naplaćcni porez n e prelazi 1 O posto bruto iznosa 
naknada 

3. Pojam "naknade od autorskib prava'' kao sto se koristi u ovom clanu oznaeava 
uplate bilo koje vrste primljene kao naknada za koristenje ili pravo na koristenje 
svakog autorskog prava, patenta, zastitnog znaka, di.7..ajna ili modela, piana, tajne 
formule ili postupka, ili za koristenje ili prava na koristenje industrijske, 
komercijalne ili naucne opreme ili za informacije o industrijskom, komercijalnom ili 
naucriom iskustvu (znanje). 

4. Odredbe stavaka l. i 2. neće se primjenjivati ako stvarni vlasnik naknada od 
autotskih prava, koji je rezident jedne Dr:Zave ugovornice, posłuje u drugoj driavi u 
kojoj nastaju te naknade, preko stalne poslovne jedinice koja se nałazi u toj dr:Zavi i 
akoje pravo ili vlasnistvo u odnosu na koje se plaćaju naknade od autorskib prava 
povezano s takvom stalnom poslovnom jedinicorn. U takvom slucaju ćc se 
primjenjivati odredbe elana 7. 

5. Smatra se da naknade od autorskih prava nastaj u u jednoj od Drtava ugovornica 
kada je isplatilac rezident te dr:Zave, ukljucujući tu drzavu, politicke jedinice i lokalne 
vlasti te dr:Zave. Medutim, kada lice koje plaća naknade od autorskib prava, bilo daje 
rezident jedne od Drtava ugovornica i1i ne, ima stalnu poslovnu jedinicu u jednaj 
Drtavi ugovomici u vezi s kojom je nastala obaveza plaćanja naknade od autorskib 
prava, i ako takve naknade od autorskib prava snosi ta stalna poslovna jedinica, tada 
se smatra da su te naknade od autorskib prava nastale u drzavi u kojoj se nałazi stalna 
poslovna j edinica. 

6. Kada zbog posebnog odnosa izmedu isplatioca i stvarnog vlasnika ili izmedu 
njib oboje i nekog drugog lica, iznos naknade od autorskib prava, uzirnajući u obzir 
koristenje, pravo ili informaciju za koje se plaćaju, prelazi iznos koji bi isplatilac i 
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stvarni vłasnik dogovorili da nema takvog odnosa, odredbe ovog elana će se 
primjenjivati samo na posljednje spomenuti iznos. U takvom slućaju, visak isplate 
ostaje oporeziv prema zakonima svake DrZa.ve ugovomice, uzimajući u obzir druge 
odredbe ove konvencije, 

ĆLAN 13. 
Kapitalni dobici 

l. Dobici koje ostvari rezident jedne Drzave ugovomice od otudenja nepokretne 
imovine navedeni u ćlanu 6. i koji se nalaze u dmgoj Drzavi ugovomici mogu se 
oporezivati u toj drugoj Dnavi. 

2. Dobici od otudenja pokretne imovine koja Cini dio posłovne imovine stalne 
poslovne jedinice koju poduzeće jedne Drzave ugovornice ima u drugoj Drzavi 
ugovomici, ukljucujući dobitke od otudenja takve stalne poslovne jedinice (sama ili s 
Citavim poduzećem), mogu se oporezivati u toj drugoj drZa.vi. 

3. Dobici od otudenja brodova, aviona ili cestovnih vozila koja se koriste u 
medunarodnom prometu, ploviła koja se koriste u prometu unutrasnjim plovnim 
putevima iii pokretna imovina koja se odnosi na upotrebu takvih brodova, aviona, 
cestovnih vozila iłi plovila, oporezivi su san1o u DrZa.vi ugovornici u kojoj se nałazi 
mjesto stvarne uprave poduzeća. 

4. Dobici koje rezident jedne Drzave ugovornice dobije od otudenja dionica cija 
vrijednost viSe od 50 posto proizilazi direktno ili indirektno iz nepokretne imovine 
koja se nałazi u drugoj Dnavi ugovornici mogu se oporezivati u toj drugoj driavi. 

5. Dobici od otudenja bilo koje imovine, osim one koja je navedena u stavcima I., 
2., 3. i 4., oporezivi su samo u DrZavi ugovomici u kojoj je otudilac rezident. 

ĆLAN 14. 
Pribod od nesamostalnog rada 

l. U składu s odredbama elanova 15., 17. i 18., mjesecne plaće, nadnice i druga 
.slicn:a naknada za rad koju ostvaruje rezident jedne Drzave ugovomice na temelju 
zaposlenja, oporezivaje samo u toj drzavi, osim ako se zaposlenje ostvaruje u drugoj 
Driavi ugovomici. Ako se zaposlenje ostvaruje na taj nacin, naknada za rad koja se 
ostvari na taj nacin moze se oporezivati u toj d.rugoj druvi. 

2, Bez obzira na odredbe stava l., naknada za rad koju ostvari rezident jedne 
Ddave ugovornice na temelju zaposlenja u drugoj Dl'Zavi ugovomici oporeziva je 
samo u prvo navedenoj drZa.vi: 

a) ako je primatac prisutan u drugoj drfuvi za neki period ili periode koji 
sveukupno ne prelaze 183 dana u svakom periodu od 12 mjeseci a pocevsi ili 
zavrsavajući u odgovarajućoj fiskałnaj godini; i 

li 



~- -b)-ako je naknada za md plaćena o~~~~ i~e poslo~== k~JI-mj~-:ezident 
druge drzave; i 

c) ak.o nak.:hadu za rad ne snosi stalna poslovna jedinica koju poslodavac ima 
u drugoj driavi. 

3. Bez obzira na prethodne odredbe ovog elana, naknada za rad koju ostva~je 
rezident jedne Driave ugovornice na temelju zaposlenja na brodu, avionu ili 
cestovnom vozilu kojirn se upravlja u medunarodnom prometu, ili na brodu koji se 
bavi prijevożom unutraS~jim plovnim putevima, oporeziva je samo u toj dr:lavi. 

ĆLAN 15. 
Men:adzerske naknade 

l. Menadzerske naknade i druga slicna plaćanja koja ostvaruje rezident jedne 
Dr:lave ugovornice kao elan upravnog odbora ili nadzornog odbora, ili bilo kojeg 
slicnog organa neke firme koja je rezident druge Dr.l:ave ugovornice, mogu se 
oporezivati u toj drugoj dr71lVi. 

2. Bez obzira na odredbe stava 1., menadzerske naknade i druge slicne isplate 
koje ostvaruje rezident jedne Drzave ugovomice kao elan upravnog ili nadzomog 
odbora, ili bilo kojeg slicnog organa neke iirme koja je rezident druge Drzave 
ugovomice a ne bavi se aktivno trgovinom ili ne posluje u toj drugoj Drzavi 
ugovomici (osim djelatnosti investiranja i li upravljanja investicijama, osim ako se te 
aktivnosti provode s klijentima kao dio redovnog poslovanja neke banke, 
osiguravąjućeg dru.Stva, registriranog dilera ili finansijske ustanove koje primaju 
depozit) oporezuju se samo u prvo spomenutoj drzavi. 

ĆLAN16. 
U mjetnici i sportasi 

L Bez obzira na odredbe elanova 7. i 14., prihod kojeg ostvaruje rezident jedne 
Drzave ugovomice kao izvoda.C, kao sto je pozorisni, filmski, radio ili televizijski 
umjetnik, ili muzicar, ili pak kao sportaS, iz licnih aktivnosti tog rezidenta koje 
provodi u drugoj Dr:lavi ugovornici, moze se oporezivati u toj drugoj dr.lavi. 

2. Kada prihod od licnih aktivnosti koje provodi izvodac ili sportaS kao takav ne 
odłazi izvodacu ili sportaSu licno nego nekoj drugoj osobi, taj se prihod moze, bez 
obzira na odredbe elanova 7. i 14., oporezivati u onoj Dr:lavi ugovornici u kojoj se 
izvdavaju aktivnostitog izvodaca ili sporta.sa. 

3. Bez obzira na odredbe stavaka l. i 2., prihod kojeg ostvaruje rezident jedne 
Dr:lave ugovornice od licnih aktivnosti te osobe kao izvodaca i li sportaSa oporeziv je 
samo u toj dr:lavi ako se aktivnosti provode u drugoj Dr:lavi ugovomici unutar okvira 
kultumog ili sportskog programa razmjene, koji je odobren od obiju Dr:lava 
ugovomica. 
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CLAN 17. 
Pcnzije i slicne naknade 

U składu sa stavkom 2. elana 18., penzije i druge slicne naknade koje se isplaćuju 
rezidentu jedne Drzave ugovornice na ternelju prijasnjeg zaposlenja oporezive su 
sarno u toj drZavi. 

ĆLAN 18. 
Slufba u vladi 

l. a) Plaće, nadnice i druge slicne na.knade koje Drzava ugovomica ili njena 
politicka jedinica ili lokalna vlast plaćaju pojedincu za usluge pruzene toj 
drzavi ili jedinici iłi vlasti oporezive su samo u t~j drzavi. 

b) Medutim, takve plaće, nadnice i druge s li cne na.knade oporezive su sarno u 
drugoj DrZa.vi ugovornici ako su usluge pruzene u toj drzavi a pojedinac je 
rezident te dr:Zave i: 

(i) drzavljanin je te drZave; ili 
(ii) nije postao rezident te dr:Zave samo da bi pruzao te usluge. 

2. a) Bez obzira na odredbe stava l., svaka penzija i druge slicne naknade koje 
se plaćaju pojedincu od ili iz fondova jedne Orzave ugovornice, ili njene 
politicke jedinice ili lokalne vlasti, za usluge pmzene toj drZavi iii njenoj 
jedinici ili vlasti, oporezive su samo u toj dr:Zavi. 

b) Medutim, takve penzije i drugc slicne naknade oporezive su samo u 
drugoj Dr:Zavi ugovornici ako je pqjedinac rezident i drzavljanin te dr:Zave. 

3. Odredbe elanova 14., 15., 16. i 17. pńrnjenjivat će se na plaće, nadnice, penzije 
l druge slicne naknade koje se plaćaju za poslove koje izvrS8va Drzava ugovornica ili 
n jena połiticka jedinica ili lokalna vlast. 

ĆLAN 19. 
Studenti 

Uplate koje student, ucenik ili pripravnik koji je ili je bio netom prije posjeta jedne 
Dr:Zave ugovornice rezident druge Drzave ugovornice i koji se u prvo spornenutoj 
drfuvi nałazi iskljucivo zbog obrazovanja iii obuke tog pojedinca prima radi 
izdr:Zavanja, obrazovanja ili obuke tog pojedinca, neće se oporezivati u prvo 
sporneilutaj dr:Zavi, pbd uslovom da je izvor takvih uplata izvan drZave. 
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ĆLAN20. 
Ostali prihodi 

l. Stavci prihoda jednog rezidenta DrZ:ave ugovomice, gdje god da nastaju, koji 
nisu obracłeni u prethodnim clanovima ove konvencije, oporezivi su samo u toj 
drzavi. 

2. Odredbe stava l. neće se primjenjivati na prihod, osim na prihod od nepokretne 
imovine kao sto je navedeno u stavku 2. elana 6., ako primalac takvog prihoda, kao 
rezident jedne DrZ:ave ugovomice, posłuje u drugoj Drzavi ugovornici preko stalne 
poslovne jedinice koja je smjestena u njoj, a pravo ili imovina glede kojih se plaća 
prihod je povezan s takvom stalnom poslovnom jedinicom. U takvom slucaju će se 
primjenjivati odredbe elana 7. 

3. Bez obzira na odredbe stava l., stavci prihoda rezidenta jedne Dr:lave 
ugovornice koji nisu spomenuti u prethodnim clanovima ove konvencije a nastąju u 
drugoj Dr:Zavi ugovomici takoder se mogu oporezivati u toj drugoj drowi. 

ĆLAN21. 
Kapitał 

l. Kapitał u obliku nepokretne imovine naveden u clanu 6. ovog sporazuma, Ciji 
je vlasnik rezident jedne Dr:Zave ugovornice a nałazi se u drugoj Drzavi ugovornici, 
moze se opotezivati u toj drugoj dr:Zavi. 

2. Kapitał u obliku pokretne imovine koja je dio poslovne imovine stalne 
poslovne jedinice koju poduzeće jedne Drzave ugovornice ima u drugoj Dr:lavi 
ugovomici moze se oporezivati u toj drugoj drZ:avi. 

3. Kapitał u obliku brodova, aviona ili cestovnih vozila kojima se upravlja u 
medunarodnom prometu i plovila koristenih u prometu unutrasnjim plovnim 
putevima, te u obliku pokretne imovinc koja je povezana s upravljanjem takvim 
brodovima, plovilima, avionima ili cestovnim vozilima, oporeziv je samo u Dr:lavi 
ugovomici u kojoj se nałazi rojesto stvarne uprave poduzeća. 

4. Svi drugi elementi kapitała jednog rezidenta Orzave ugovomice oporezivi su 
iskljucivo u toj dr:l.avi. 
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ĆLAN 22. 
Ukidanje dvostrukog oporezivanja 

l. U slucąju Bosne i Hercegovine, dvostruk.o oporezivanje će se izbjegavati na 
sljedeći nacin: 

a) kada rezident Bosne i Hercegovine ostvaruje prihod ili posjeduje kapitał koji 
se, u składu s odredbama ove konvencije, moze oporezivati u Poljskoj, Bosna i 
Hercegovina će dopustiti: 

- kao odbitak. od poreza na dohodak tog rezidenta, iznos jednak porezu na 
dohodak koji je plaćen u Poljskoj; 

- kao odbitak od poreza na kapitał tog rezidenta, iznos jednak porezu na 
dohodak kojije plaćen u Poljskoj. 

Medutim, u oba slućaja takav odbitak neće prełaziti onaj dio poreza na 
dohodak ili poreza na kapitał koji je izracunat prije davanja odbitka, sto se 
moze pripisati, kao sto moze biti słućaj, prihodu iłi kapitału koji se moze 
oporezivati u Poljskoj. 

(b) Kada se u składu s bilo kojom odredbom Konvencije prihod ostvaren od ili 
kapital u vlasniStvu rezidenta Bosne i Hercegovine oslobada od poreza u Bosni 
i Hercegovini, Bosna i Hercegovina unatoc tome kod racunanja iznosa poreza 
na ostatak dobotka ili kapitała tog rezidenta moze uzeti u obzir prihod ili 
kapitał os loboden od poreza. 

2. U slućaju Połjske, dvostruko oporezivanje će se izbjegavati na sljedeći naćin: 

L 

(a) Kada rezident Poljske ostvaruje prihod ili posjeduje kapitał koji se u 
składu s odredbama ove konvenc~ie moze oporezivati u Bosni i Hercegovini, 
Poljska će, u składu s odredbama tacke (b) ovog stava, osloboditi takav prihod 
ili kapitał od poreza; 

(b) Kada rezident Poljske ostvaruje prihod ili kapitalne dobitke koji s e, u 
składu s odredbama elanova 7., 10., 11., 12., 13. ili 20, mogu oporezivati u 
Bosni i Hercegovini, Poljska će dozvoliti kao odbitak od poreza na dohodak ili 
kapitalne dobitke tog rezidenta iznos jednak porezu koji je plaćen u Bosni i 
Hercegovini. Medutim, takav odbitak neće prelaziti dio poreza, kao sto je 
izraćunato prije davanja odbitka, koji se mo.ZC pripisati takvom prihodu ili 
kapitałnom dobitku koji potjece iz Bosne i Hercegovine; 

c) Kada se u składu s bilo kojim odredbama ove konvencije prihod ostvaren 
od ili kapitał u vlasnistvu rezidenta Poljske oslobada od poreza u Poljskoj, 
Poljska unatoć tome kod raćunanja iznosa poreza na ostatak prihoda i li kapitała 
tog rezidenta moze uzeti u obzir prihod i li kapitał osiohoden od poreza; 
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d) Odredbe tacke (l) neće se primjenjivati na prihod ostvaren od ili kapitał 
u vlasnistvu rezidenta Poljske kada Bosna i Herccgovina primjenjuje odredbe 
ove konvencije da bi oslobodila takav prihod ili kapitał od poreza ili 
primjenjuje odredbe stava 2. cłanova lO., 11. ili 12. na takav prihod. 

ĆLAN23. 
Nediskriminacija 

l. Ddavljani jedne Orzave ugovornice u drugoj Drzavi ugovornici nećc biti 
podvrgnuti oporezivanju ili bilo kakvim povezanim uslovima, koji su dn1gaciji ili 
predstavljaju veći teret od oporezivanja i povezanih uslova kojima d.rZavljani te 
druge ddave jesu ili mogu biti podvrgnuti u istim okolnostima. poscbno s obzirom 
na prebivaJiSte. Ova odredba će se, bez obzira na odredbe elana l., primjenjivati na 
lica koja nisu rezidenti jedne ił i obij u Drzava ugovornica. 

2. Oporezivanje stalne poslovnc jedinice koju poduzeće jedne Drz.ave ugovornice 
ima u drugoj Drzavi ugovomici ncće se nepovoljnije obracunavati u toj drugoj drzavi 
nego oporezivanje koje se primjenjuje na poduzeća te drugc drzave koja obavljąju 
iste aktivnosti. Ova odredba se ne moze tumaciti na nacin da obavczuje Drzavu 
ugovomicu da odobrava rezidentima druge Orzave ugovomice sve Iicne odbitke, 
olaksice i redukcije u svrhe oporezivanja zbog gradanskog statusa ili porodicnih 
obaveza koje odobrava vlastitim rezidentima. 

3. Osim gdje se primjenjuju odredbe stava l. elana 9., stava 7. elana l l., stava 6. 
elana 12., kamate, naknade od autorskib prava i druge isplate koje plaća poduzeće 
jedne Orzave ugovomice rezidentu dn1g~ Ortave ugovornice će se, u svrhu 
odredivanja oporezive dobiti takvog poduzeća, moći odbiti prema istim uslovima kao 
da su plaćene rezidentu prvo spomenute drźave. fsto tako, mogući dugO\,i poduzeća 
jedne Drzave ugovornice prema rezidentu druge OrZave ugovomice će se, u svrhu 
odredivanja oporezivog kapitała takvog poduzcća, rnoći odbiti prema istim uslovima 
kao da se duguju rezidentu prvo spomenute drźave. 

4. Poduzeća jedrte Dr.lave ugovornice, Ciji je kapitał u potpunosti ili djelimicno u 
vlasnistvu ili pod izravnom ili neizravnom kontrolom jednog ili vise rezidenata druge 
DrZa.ve ugovornice, neće u prvo spomenutoj drzavi biti podlozne oporezivanju ili 
zahtjevima koji su povezani s tim koji su drugaciji ili nepovoljniji od oporezivanja ili 
vezanih zahtjeva kojima podlijezudruga sliCna poduzeća prvo spomenute drzavc. 

5. Odredbe ovog elana će se, bez obzira na odredbe elana 2., primjet~ivati na 
poreze svake vrste i opisa. 

ĆLAN 24. 
Postupak medusobnog dogovora 

l. Kada lice smatra da djelovat~e jedne i li obiju Drz.ava ugovornica rezultira i li će 
rezultirati oporezivanjem za to lice koje nije u skladu s odredbama ove konvencijc, to 
Licę moźe, bez obzira na pravni lijek koji nudi domaće zak.onodavstvo te dr7..ave, 
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iznijeti slućaj nadłeznom organu Drzave ugovornice ciji je to lice rezident ili, ako 
~Iueaj tog lica spada pod stav l. elan 23., nadleznoj vlasti Driave ugovornice cije je 
to lice drZavljanin. Slucaj se mora iznijeti unutar tri godine od prve obavijesti o 
djelovanju koje je dovelo do oporezivanja koje nije u składu s odredbama ove 
konvencije. 

2. Nadlezni organ će nastojati, ako se Ci ni da je prigovor opravdan i ak o ono samo 
nije u stanju doći do zadovoljavajućeg rjesenja, rijesiti slucaj medusobnim 
dogovorim s nadłeznim organom druge Diiave ugovornice, u cilju izbjegavanja 
oporezivanja koje nije u składu s ovom konvencijom. Svaki postignut dogovor će se 
provesti bez obzira na bilo kakve rokove u dornaćero zakonodavstvu Drzava 
ugovornica 

3. Nadlefui organi Driava ugovomica će nastojati medusobnim dogovorom 
Jijesiti sve poteskoće ili dileme u vezi s tumacenjem ili primjenom ove konvencije. 
Onesetakoder mogu medusobno savjetovati o ukidanju dvostrukog oporezivanja u 
slućajevima koji nisu predvideni ovom konvencijom. 

4. Nadlemi organi Driava ugovornica mogu izravno medusobno komunicirati u 
svrhu postizanja dogovora u smislu prethodnih stavki. Kada se usmena razmjena 
misljenja cini preporuClji\'om u cilju postizanja dogovora, takva razmjena se może 
odviti u obliku povjerenstva koje se sastoji od predstavnika nadleznih organa Du.ava 
ugovornica. 

ĆLAN25. 
Razmjena informacija 

l. Nadlemi organi Ddava ugovornica će razmjenjivati one informacije za koje se 
mo2e predvidjeti da će biti relevantne za provedbu odredbi ove konvencije ili za 
uredenje ili provedbu domaćih zakona Driava ugovornica u vezi s porezima svake 
vrste i opisa koji se nameću u ime Dr2.ava ugovornica, ili njihovih politickih jedinica 
ili lokalnih vlasti, ulwliko se oporezivanje na temelju toga ne protivi ovoj konvenciji. 
Razmjena infonnacija nije ogranicena na clanove l. i 2. 

2, Svaka infonnacija prim:Ijena prema stavku l. od jedne Dd:ave ugovornice 
tretira se kao tajna na . isti nacin kao i informacija dobijena prema dornaćero 
zakonodavstvu te Driave i otkrivat će se samo licimaili vlastima (ukljucujući sudove 
i upravne organe) koji se bave s procjenom ili prikupljanjem, ovrhom ili povezanim 
gonjenjem, utvrdivanjem Zalbi u odnosu na poreze navedene u stavku l., ili s 
nadzorom nad gore navedenim. Takva lica ili vlasti će koristiti informacije samo u te 
svrhe. Dozvoljeno im je otkrivati te informacije u javnom sudskom postupku iii u 
sudskim odlukama. 

3. Ni u kojem slucaju se odredbe stavova l. i 2. ne smiju tumaCiti na nacin da na 
Drzavu ugovomicu nametnu obavezu: 

a) izvrsavanja administrativnih mjera koji su u sukobu sa zakonima 
administrativnom praksom te iii druge Driave ugovornice; 
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b) pm:Zanja informacija koje se ne mo g u dobiti prema zakonima i li 
normainim tokom uprave te ili dmge Drźave ugovornice; 

c) pruzanja informacija koje bi otkrile neku trgovacku, poslovnu, 
industrijsku, komercijalnu ili profesionalnu tajnu ili trgovacki postupak, ili 
inforrnaciju cije hi otkrivanje bilo u suprotnosti s javnom politikom (ordre 
public). 

4. Ako jedna Dr:Zava ugovomica traZi informaciju u składu s ovim elanom, druga 
Dr:Zava ugovornica će koristiti svoje mjere prikupljanja informacija da bi pribavila 
zatra.Zenu informaciju, iako toj drugoj dr:Zavi mazda nije potrebna ta informacija u 
vlastite porezne svrhe. Obaveza koja je sadr"Lana u prethodnoj recenici podlijeze 
ogranićenjima stava 3., ali ni u kojem slucaju se takvo ograniceuje ne moze tumaciti 
na nacin da dozvoljava Dr:Zavi ugovornici da odbije dati informacije iskljucivo zbog 
toga sto nema vlastiti interes u takvoj inforrnaciji. 

5, Ni u kojem slucaju se odredbe stava 3. ne mogu tumaCiti na nacin da 
dozvoljavaju DrZa.vi ugovornici da odbije dati informacije iskljucivo zbog toga sto tu 
informaciju pasjeduje banka, dmga finansijska ustanova, kanclidat ili lice koje qjeluje 
u svojstvu posrednika ili u fiducijarnom svojstvu ili zbog toga sto se odnosi na 
vlasnicke udjele jedno g lica. 

ĆLAN 26. 
Ogranicenja povlastica 

l. U składu s clanovima l 0., 11., 12. i 13., rczident jedne Dr:Zave ugovomice neće 
imati pravo na povlastice koje se inace odobravaju rezidentima Dr:Zave ugovomice 
prema ovoj konvenciji, ako je glavna svrha ili jedna od glavnih svrha bilo kojeg lica 
koje se bavi stvaranjem i li doqjelom dionice, potrazivanja i li prava u odnosu na koji 
seprihod plaća da iskoristi ove clanove pori:J.oću tog stvaranja ili dodjele. 

2. Nista iz ovog elana se ne moze tumaciti na naCin da na bilo koji nacm 
ogranicava primjenu bilo koje odredbe zakona Dr:Zave ugovomice koje su 
namijenjene sprjecavanju izbjegavanja ili utaje poreza. 

ĆLAN27. 
Ćlanovi diplomatskih predstavnistava i konzularnih ureda 

Nista u ovoj konvenciji neće u~ecati na porezne povlastice elanova diplomatskih 
predstavnistava ili konzularnih ureda prema općim pravilima medunarodnog prava ili 
prema odredbama posebnih sporazuma. 
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ĆLAN28. 
Stupauje na snagu 

l. Svaka Drfuva ugovornica će u pisanom obliku diplomatskim putem obavijestiti 
drugu drfuvu o zavrsetku postupaka koji su prema njenom zakonu propisani za 
stupauje na snagu ove konvencije. 

2. Ova konvencija stupa na snagu na datwn obavijesti koja je stigla kasnije, te će 
zatim vrijediti: 

(i) za poreze zadr7..ane na izvoru, za dohodak ostvaren ili kapitał koji postaje 
vlasrustvo na i1i nakon 01. januara u kalendarskoj godini koja slijedi godinu u 
kojoj Konvencija stupa na snagu, i 

(ii) za druge poreze, ili dohodak ostvaren ili kapitał u vlasniStvu u svakoj 
poreznoj godini na ili nakon Ol. januara u kalendarskoj godini koja slijedi 
godinu u kojoj Konvencija stupa na snagu. 

3. Bez obzira na odredbe ovog elana, odredbe elanova 24. i 25. (Postupak 
medusobnog dogovora i Razmjena informacija) primjenjivat će se od datuma 
stupanjana snagu ove konvencije, bez obzira na razdobije oporezivanja na koje se 
odnosi neko pitanje. 

4. Sporazum izmedu Narodne Republike Poljske i Socijalisticke Federativne 
Republike Jugoslavije za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja za poreze na 
dohodak i kapitał koji je potpisan u Varsavi l O. januara 1985. godine prestaje vaziti i 
biti na snazi od daturna od kojeg ova konvencija stupa na snagu za poreze na koje se 
primjenjuje ova konvencija, u składu s odredbama stavaka 1., 2. i 3. 

ĆLAN29. 
Ras ki d 

Ova konvencija ostajenasnazi dok ne bude raskinuta od jedne Dl'Zave ugovornice. 
Obje Dclave ugovomice mogu raskinuti ovu konvenciju diplomatskim putem, tako 
da u pismenom obliku obavijeste o raskidu najmanje sest mjeseci prije kraja svake 
kalendarske godine, pocevsi nakon isteka pet godina od daturna stupanja na snagu 
ove konvencije. U takvom slucaju, ova konvencija prestaje va.Ziti: 

(i) za poreze zadr2ane na izvoru, na dohodak ostvaren ili kapitał u vlasnistvu 
na ili nakon Ol. januara u kaleudarskaj godini koja slijedi godinu u kojoj je 
dostavljena obavijest o raskidu, i 

(ii) za druge poreze, na dohodak ostvaren ili kapitał u vlasnistvu u svakoj 
poreznoj godini pocevsi na i li nakon O l. januara u kalendarskoj godini koja 
slijedi godinu u kojoj je dostavljena obavijest o raskidu. 
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Kao potvrda navedenog, dolje potpisani, koji su za to propisno ovla.Steni, su potpisali 
ovu konvenciju. 

S l. d · · k Sa-va1.eou.. astav Jeno , u va pnmJer a u ............ i .................. , ovog 
dana ... !f ... J..f:t.~.:?/?tf.:!j.: ... : ................... :.. . na _ ~~ljskom, 
bosanskorńlhrvatskom/srpskom 1 engleskom Jez1ku, s ttme da su sv1 tekstovt Jednako 
vjerodostojni. U slucaju razlika u tumacenju, mjerodavan je tekst na engleskom 
jeziku. 

Za Republiku Poljsku 

A~~· ~~.,,t 
Za Bosnu i Hercegoviny 

~~otJ 
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KONVENCJJA 

IZMEBU 

REPUBLIKE POLJSKE 

l 

BOSNE I HERCEGOVINE 

ZA IZBJEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPRJEĆAVANJE 

UTAJE POREZA ZA POREZE NA DOHODAK I KAPIT AL 

Republika Poljska i Bosna i Hercegovina, u zelji sklapanja Konvencije za 
izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i sprjeeavanje utąje poreza za poreze na 
dohodak i kapitał, 

dogovońle sukako slijedi: 

-, 
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ĆLANAKl 
Obuhvaćene osobe 

Ova Konvencija će se primjenjivati na osobe koje su rezidenti jedne ili obiju Drnwa 
ugovornica. 

ĆLANAK2 
Obuhvaćeni porezi 

l. Ova Konvencija se primjenJUJe na poreze na dohodak i kapitał koji su 
nametnuti u ime Orzave ugovornice ili njenih politićkih jedinica ili lokalnih vlasti, 
bez obzira na nacin na koji se naplaćuju. 

2. Porezom na dohodak i na kapitał smatraju se svi porezi nametnuti na ukupni 
dohodak:, na ulmpni kapitał, ili na elemente dohotka ili kapitała, ukljucujući poreze 
na dobit od otudenja pokretne ili nepokretne imovine, poreze na ukupnu kołicinu 
nadnica ili płaća koje plaćaju poduzeća, kao i poreze na uvećanje vrijednosti 
kapitała. 

3. Postojeći porezi na koje se primjenjuje ova Konvencija su: 

a) u slucaju Bosne i Hercegovine: 

(i) porez na dohodak pojedinaca; 

(ii) porez na dobit poduzeća 

(u daljnje:tn tekstu: "porez Bosne i Hercegovine") 

b) u slucąju Poljske: 

(i) porez na osobni dohodak; 

(ii) porez na dohodak poduzeća 

(u daljnjem tekstu "porezi Poljske"). 

4. Ova Konvencija se primjenjuje na sve istovjetne ili znacajno slicne poreze koji 
se nameću nakon daturna potpisivanja ove Konvencije dodatno ili umjesto postojećih 
poreza. Nadle:Zna tijela Dr:Zava ugovornica će obavijestiti jedni druge o svim bitnim 
promjenruna u svojim poreznim zakonima. 

ĆLANAK3 
Opće definicijc 

l. U svrhu ove Konvencije, osim ako kontekst ne zahtijeva drugacije: 

a) pojmovi "Drzava ugovomica" i "druga Dr.zava ugovornica'" oznacavaju L Republiku Poljsku i Bosnu i Hercegovinu :visno o kontekstu; 
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b) pojaro "Bosna i Hercegovina" znaći Bosna i Hercegovina, a ukljucuje teritorij 
Bosne i Hercegovine, teritorijalne vode, kao i morsko dno i dublje slojeve zemlje, 
gdje primjet~uje svoju nadłeznast i suverena prava za svrhe istraZivanja, 
iskoristavanja i odrlavanja prirodnih bogatstava u składu s medunarodnim zakonom: 

c) pojam "Poljska" znaci Republika Poljska, a kada se koristi u geografskarn 
smislu, oznacava teritorij Republike Poljske i svako podrucje koje gnmici s 
teritorijalnim vodama Republike Poljske unutar kojeg se, prerna zakonima Poljskc i u 
skladu s medunarodnim zakonom, izvrsavaju prava Poljske s obzirom na istrazivanje 
i iskoristavanje prirodnih bogatstava morskog dna i dubljih slojeva tla; 

d) pojam "politićka jcdinica" u slucaju Bosnc i Hercegovine oznacava entitete: 
Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska te Distrikt Brcko Bosne i 
Hercegovine; 

e) pojarn ,.osoba" ukljucuje pojedinca, tvrtku i svaku drugu pravnu osobu: 

f) pojam "tvrtka" oznacava svaku korporaciju ili subjekt koji se tretira kao 
korporacija u porezne svrhe; 

g) pojam "poduhvat" odnosi se na izvrśavanje bilo kakvog posła; 

h) pojmovi "poduhvati Dr.lave ugovornice·' i "poduhvat dmge Drzave 
ugovornice" oznacavaju poduhvat kojeg izvrsava rezident DrZ.ave ugovornice 
odnosno poduhvat kojeg izvrsava rezident druge Drfuve stanovnice; 

i) pojam "drZavljanin" u odnosu na Drzavu ugovornicu, oznacava: 

(i) svakog pojedinca koji pasjeduje dr:Z.avljanstvo te Drzave ugovornicc; i 

(ii) svaku pravnu osobu, partnerstvo ili udmzenje ciji status proizlazi iz 
zakona koji su nasnazi u toj Drzavi ugovornici; 

j) pojam ,,medunarodni promet" oznaeava svaki prijevoz brodom, zrakoplovom ili 
cestovnim vozilom kojim upravlja poduzeće Cije je rojesto stvarne uprave u jednoj 
Drlavi ugovornici, osim kada se brodom, zrakoplovom ili cestovnirn vozilom 
upravlja samo izmedu mjesta u drugoj Dd'.avi ugovornici; 

k) pojaro "nadle:Zno tijelo" oznaćava: 

(i) u slucaju Bosne i Hercegovine, Ministarstvo financija i trezora ili ovla5teni 
predstavnik Ministra; 

(ii) u slucaju Poljske, Ministarstvo financija iti ovlasteni predstavnik Ministra; 

l) pojam "djclatnost" ukljucuje obavljanje profesionalnih usluga i drugih 
aktivnosti neovisnog karaktera. 
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2. Sto se tice primjene ove Konvencije u bilo koje vrijeme od jedne od Orzava 
ugovomica, svak.i pojaro koji nije naveden u Konvenciji, osim ako kontekst zahtjeva 
drugacije, ima znacenje koje ima u dato vrijeme prema zakonima te Orzave u svrhu 
poreza na koje se odnosi ova Konvencija, svako znaćenje prema primjenjivim 
poreznim zakonima te Ortave koje predvladava nad znacenjem koje je dato tom 
pojmu prema zakonima te Drzave. 

ĆLANAK4 
Rezidcnt 

l. Za potrebe ove Konvencije, pojam "rezident Ortave ugovornice" oznacava 
svaku osobu koja prema zakonima te Orzave podlijeźe oporezivanju zbog 
prebivalista, boravista, mjesta osnivanja, mjesta uprave ili bilo kojeg drugog kriterija 
slicne prirode, i takoeter ukljućuje tu Orzavu i svaku njenu politicku jedinicu ili 
lokalnu vlast. Medutim ovaj pojam ne ukljucuje osobu koja podlijezu oporezivanju u 
toj Dr:Z:avi samo na temelju prihoda od izvora u toj Orzavi. 

2. Kada je rezident prema odredbama stavka l. rezident obiju Drzava ugovornica, 
tada se status pojedinca odreduje na sljedeći nacin: 

a) pojedinac se smatra rczidentom samo one Orzave u kojoj pojedinac na 
raspolaganju ima stalni dom; ako ta osoba ima na raspolaganju stalni dom u 
objema dr'Zavama, smatra se da je ta osoba rezident samo one drl.ave s kojom 
ta osoba ima blize osobne i gospodarske veze (srediste zivotnih interesa); 

b) ako se ne moze odrediti Drzava koja je srediste zivotnih interesa 
pojcdinca, ili ako pojedinac niti u jednoj dr7..avi nema na raspolaganju staJni 
dom, smalra se da je pojedinac rezident sarno one Drz.ave u kojoj ima 
uobicajeno boraviste; 

c) ak o pojedinac ima uobicajeno boraviste u o be Dr?..ave ili niti u jednoj, 
smatra se daje pojedin:ac rezident samo one OI"Zave Cijije drzavljanin; 

d) ako je pojedinac daavljanin obiju drzava ili niti jedne, nadle7ne vlasti 
Drzava ugovomicarijesit će pitanje medusobnim dogovorom. 

3. Kada je zbog odredbi stavka l. osoba koja ni je pojedinac rezident obij u Drzava 
ugovornica, tada seta osoba smatra rezidentom samo one Orzave u kojoj se nałazi 
njegovo mjesto stvame uprave. 

ĆLANAKS 
Stalna poslovna jedinica 

l. Za potrebe ove Konvencije, pojam "stalna poslovna jedinica" oznacava stalno 
mjesto poslovanja kroz koje se djelatnost poduzeća izvrsava u potpunosti ili 
djelomicno. 
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2. Pojam "stalna poslovnajedinica'' ukljucuje: 

a) rojesto uprave; 

b) podruz.nicu; 

c) ured; 

d) tvornicu; 

e) radionicu; i 

f) mdnik, naftni ili plinski izvor, kamenoiom ili svako druga mjesto 
iskoristavanja prirodnih bogatstava. 

3. Gradiliste, projekt izgradnje, montaze ili instalacije ili povezane nadzorne 
a:ktivnosti, Cine stalnu poslovnu jedinicu, ali samo ako takvo mjesto, projekt ili 
aktivnosti traju duie od dvanaest mjeseci. 

4. Bez obzira na prethodne odredbe ovog clanka, smatra se da pojam "stalna 
poslovna jedinica" ne ukljucuje: 

a) koristenje postrojenja samo u svrhu skladistenja, izlozbe ili isporuke 
proizvoda ili robe koja pripada poduzeću; 

b) odr2avanje zalihe proizvoda ili robe koja pripada poduzeću iskljucivo u 
svrhe skladistenja, izlozbe ili isporuke; 

c) odr:lavanje zalihe proizvoda ili robe koja pripada poduzeću iskljucivo za 
potrebe obrade od drugog poduzeća; 

d) odr2avanje stalnog mjesta poslovanja iskljucivo u svrhe kupovine 
proizvoda ili robe ili prikupljanja informacija za poduzeće; 

e) odr:lavanje stalnog mjesta poslovanja iskljućivo u svrhe izvrsav<mja za 
poduzeće bilo koje druge pripremne i li pomoćne aktivnosti: 

f) odr.lavanje stalnog mjesta poslovanja iskljucivo za bilo koju kombinaciju 
aktivnosti koji su spomenuti pod tackama (a) do (e) ovog stavka, pod 
uvjetom da je ukupna aktivnost stalnog mjesta poslovanja koja rezultira iz 
ove kombinadje pripremnog ili pomoćnog karaktera; 

5. Bez obzira na odredbe stavaka l. i 2., gdje osoba- osim zastupnika neovisnog 
statusa na kojeg se primjenjuje stavak 6. - djeluje u ime poduzeća ima i obicno 
koristi u Driavi ugovonlici ovlast zakljucivanja ugovora u ime poduzeća, smatra se 
da to poduzeće ima stalnu poslovnu jedinicu u toj Dr:lavi u pogledu aktivnosti koje ta 
osoba provodi za poduzeće, osim ako su aktivnosti te osobc ograniccne na one 
navedene u stavku 4., koje, ako se provode preko stalnog mjesta poslovanja, ne Cine 
to stalno mjesto poslovanja stalnom poslovnom jedinicom prema odredbama tog 
stavka. 
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6. Neće se smatrati da poduzeće ima stalnu poslovnu jedinicu u Driavi 
ugovornici, samo na temelju toga sto obavlja poslove u toj Drzavi preko brokera, 
generalnog posrednika ili bilo kojeg dn1gog zastupnika nezavisnog statusa, pod 
uvjetom da takve osobe djeluju u okviru svoje redovite poslovne aktivnosti. 

7. Ćinjenica da neka tvrtka koja je rezidentjedne Drzavc ugovomice upravlja ilije 
upravljana od strane neke tvrtke koja je rezident druge Orzave ugovomice, ili koja 
posl~je u toj drugoj Drzavi (bilo kroz stalnu poslovnu jedinicu ili na neki drugi 
nacin) n e ?Jlaci samo po sebi da je ijedna od tih tvrtki stal na poslovna jedinica druge. 

CLANAK6 
I'rihod od ncpokrctnc imovinc 

1. Prihod kojeg ostvari rezident jedne Dr2ave ugovornice od nepokretne imovine 
(ukljucujući prihode od poljoprivrede ili sumarstva) koja se nałazi u drugoj Drzavi 
ugovomici moze se oporez.ivati u toj drugoj Drzavi. 

2. Pojam .,nepokretna imovina" ima znacenje koje ima prema zakonu Dr7..ave 
ugovornice u kojoj se nałazi doticna imovina. Taj pojam u svakom slucąju ukljucąje 
imovinu koja pripada nepokretnoj imovini, stoku i opremu koja se koristi u 
poljoprivredi i sumarstvu, prava na koja se primjenjuju odredbe općeg zakona u vezi 
sa zemlji.Snim posjedorn, plodouzivanje nepokretne imovine i prava na promjenjiva 
ili stalna plaćanja kao naknada za rad, ili prava na rad, mineralne naslage, izvore i 
druga prirodna bogatstva. Brodovi, plovila ili zrakoplovi sc ne smalraju nepokretnom 
imovinom. 

3. Odredbe stavka l. se primjenjuju na dohotke iz izravnog koristenja, 
iznajmljivanja i li bilo kojeg drugog oblika koristenja nepokretne imovine. 

4. Odredbe stavaka l. i 3. takoder se primjenjuju na dohotke od nepokretnc 
imovine poduzeća. 

CLANAK7 
Poslovna dobit 

l. Dobit jednog poduzeća jedne Orzave ugovornice oporeziv je samo u toj 
Drzavi, osim ako poduzeće posłuje u drugoj Drzavi ugovornici preko stalne poslovne 
jedinice koja je srnjestena u toj D:rZavi. Ako poduzeće posłuje na navedeni naCin, 
dobit poduzeća se oporeziva u drugoj Drzavi, ali samo u onolikoj mjeri koliko se 
mo:le pripisati toj stalnoj poslovnoj jedinici. 

2. Podlo:Zno odredbama stavka 3., kada poduzeće jedne Drzave ugovornice 
posłuje u drugoj Drżavi ugovornici preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi u toj 
dr::lavi, tada se u svakoj Drzavi ugovornici toj stalnqj poslovnoj jedinici pripisuje 
do bit za koju se. ocekuje da bi bila ostvarena da je odvojeno i posebno poduzeće koje 
se bavi istim i1i słi<~nim aktivnostima prema istim ili slicnim mjetima i koja se bavi 
potpuno samostalno poduzećem Cijaje stalna poslovnajedinica. 
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3. U odredivanju dobiti stalne poslovne jedinice. kao odbici su dopustcni troskovi 
koji su nastali za potrebe stalne poslovne jedinice, ukljucujući izvrsne i opće 
administrativne troskove nastale na taj nacin, bilo u Drzavi u kojoj se nałazi stalna 
poslovna jedinica i li negdjc drugdj e. 

4. Ukoliko je u jednoj Drzavi ugovomici uobicajeno odrcditi dobit koja se 
pripisuje stalnoj poslovn~j jedinici na temelju raspodjele ukupnc dobiti poduzeća na 
njegove razne dijelove, stavak 2. ne sprjećava da ta Drzava ugovomica odredi dobit 
koja se treba oporezivati takvom uobicajenom raspodjelom. Medutim. metoda 
usvojene raspodjele treba biti takva da rezultat bude u skladu s nacelima ovog 
c lanka. 

5. Stalnoj posl0\·11oj jedinici se neće pripisati dobit samo na temelju toga sto 
kupuje proizvode ili robu za poduzeće. 

6. Za potrebe prethodnih stavaka, dobit koja se pripisuje stalnaj poslovnoj jedinici 
odreduje se svake godine na isti naCin, osim ako postoji neki dobar i dostatan razlog 
koji upućuje na nesto drugo. 

7. Kada dobit ukljucuje stavke prihoda kojima se bave drugi clanci ove 
Konvencije, tada odredbe ovog clanka neće utjecati na odredbe tih clanaka. 

ĆLANAK8 
Medunarodni promet i promet unutarnjih plovnih puteva 

l. Dobit od upravljanja brodo'Yima, zrakoplovima ili cestovnim vozilirna u 
medunarodnom prometu je oporeziva samo u Drzavi ugovornici u kojoj se nałazi 
mjeśto stvame uprave poduzeća. 

2. Dobit od rada plovila koja sudjeltuu u prometu unutamjim plovnim putovima 
oporeziva je samo u Drzavi ugovornici u u kojoj se nałazi mjesto stvarne uprave 
poduzeća. 

3. Ak:o se mjesto stvarne uprave brodarskog poduzeća ili poduzeća za promet 
unutarnjim plovnim putevima nałazi na brodu ili plovilu, tada se smatra da se nałazi 
u Drbwi ugovornici u kojoj se nałazi maticna luka broda ili plovila, ili ako takva 
maticna luka ne postoji, u Drzavi ugovornici Ciji je rezident upravitelj broda ili 
plovila. 

4. Odredbe stavka L takoder se pńmjenjuju na dobit od sudjelovanja u fondu, 
zajednickog poslovanja ili od medunarodne poslmme agencije, ali samo na onoliko 
dobiti koja je dobivena na takav naCin koliko se moźe pripisati sudioniku, razmjerno 
njegovom udjelu u zajednickom poslovanju. 

l 
7 _ _j 



r 

l. Kada: 

ĆLANAK9 
Povezana poduzcća 

a) poduzeće jedne Orzave ugovornice izravno ili neizravno sudjeluje u 
upravljanju, kontroli ili kapitału poduzeća druge Dr7..ave ugovornice, ili 

b) iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravljanju, kontroli ili 
kapitału poduzeća jedne Ortave ugovomice i poduzeću druge Orzave 
ugovomice, 

i u oba se slucaja stvaraju ili nameću uvjeti izmcdu dvaju poduzeća u njihovim 
trgovinskim ili financijskim odnosima koji se razlikuju od onih koji bi se stvorili 
izmedu neovisnih poduzeća, tada sc svaka dobit koja bi, osim u tim uvjetima, bila 
obracunata jednom od poduzeća, ali zbog tih uvjeta nije obracunata, moze ukljueiti u 
dobit tog poduzeća i sukładno tomc oporezivati. 

2. Kada Drzava ugovornica u dobit nekog poduzeća te Drz..ave ukljucuje, i 
sukładno tome oporeziva, dobit na temelju koje je poduzeće druge Orzave 
ugovornice platilo porez u toj drugoj Orzavi i do bit ukljucena na takav nacin je do bit 
koja bi bila obracuriata poduzeću prvo spomenute Or:Z:ave da su uvjeti izmcdu dvaju 
poduzeća bila kao izmcdu dvaju nezavisnih poduzeća, tada će ta druga Or7.ava na 
odgovarajući naein prilagoditi iznos poreza naplaćen na tu dobit. Prilikom 
odredivanja takve prilagodbe, trebaju se uzeti u obzir druge odredbe ove Konvencije 
i nadlezne vlasti Ortave ugovornice će se prema potrebi medusobno savjetovati. 

ĆLANAKlO 
Dividende 

l. Oividende koje tvrtka koja je rezident jedne Odave ugovomice plaća rezidentu 
druge Orzave ugovomice mogu se oporezivati u toj drugoj drzavi. 

2. Medutim, takve dividende se takoder mogu oporezivati u Drzavi ugovomici 
ciji je re7jdent tvrtka koja plaća dividertde, a prema zakonima te Drzave. Ali ako je 
stvami vlasnik dividendi rezident druge Drzave ugovomice, tako naplaćcni porez 
neće prelaziti: 

a) 5 posto bruto iznosa dividendi ako je stvarni vlasnik tvrtka (a ne 
partnerstvo) koje izravno pasjeduje nąjmanje 25 posto kapitala tvrtke koja 
plaća dividende; 

b) 15 posto bruto iznosa dividendi u svim drugim slucajevima. 

Ovaj stavak neće utjecati na oporezivanje tvrtke u pogledu dobiti iz kojih se plaćaju 
dividende. 

8 



3. Pojam "dividencle", kao sto je koristen u ovom clanku, oznacava prihocl iz 
clionica iłi drugih prava koja nisu potrazivanje. sudjelovanje u dobiti, ili prihod iz 
drugih korporativnih prava, koji podlijdeistom oporezivanju kao i prihocl iz clionica 
prema zakonima Drzave ugovomice ciji je reziclent tvrtka koja provodi raspodjeJ u. 

4. Odredbe stavaka l. i 2. se neće primjenjivati ako stvarni vlasnik diviclendi, kao 
rezident jedne Drzave ugovomice, posłuje u drugoj Drzavi ugovornici ciji je rezident 
tvrtka koja plaća dividende preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi u toj drzavi, 
a holding u odnosu na koji se dividende plaćaju je povezan s takvom stalnom 
poslovnomjedinicom. u takvom slućaju će se primjenjivati odreclbe clan.l<a 7. 

5. Ako tvrtka koja je rezident jedne Drzave ugovornice ostvaruje dobit i! i prihod 
od druge Drzave ugovomice, ta druga Dr7..ava ne smije nametnuti nikakav porez na 
dividende koje plaća tvrtka, osim ako se takve dividende plaćaju rezidentu te druge 
Drzave ili ako je holding u odnosu na koji se dividende plaćaju povezan sa stalnom 
poslovnom jedinicom koja se nałazi u toj drugoj Dr.Zavi, niti neraspodijeljenu do bit 
tvrtke podloziti porezu na neraspodijeljenu dobit, cak i ako se plaćene dividende ili 
neraspodijeljena dobit u potpunosti ili djelomicno sastoje od dobiti ili prihoda koji su 
nastali u d11.1goj Dr:lavi. 

ĆLANAK 11 
Kama te 

l. Kamate koje nastaju u Driavi ugovornici i plaćaju se rezidentu druge Drzave 
ugovomice mogu se oporezivati u toj drugoj Driavi. 

2. Medutim, te kamate se takoder mogu oporezivati u Driavi ugovomici u kojoj 
su nastale i prema zakonima te Dr2ave, ali ako je stvarni vlasnik kamata rezident 
druge Drzave ugovornice, tako naplaćcni porez ne srnije prelaziti l O pasto bruto 
izno_sa kamata. 

3. Bez obzira naodredbe stavka 2., kamate navedene u stavku l. će biti oporezive 
samo u Drzavi ugovomici u kojoj je primatelj rezident, ako je taj primatelj stvarni 
vlasnik kamate i ako se te kamate plaćaju Vladi jedne od Dr7..ava ugovornica, 
politićkoj jedinici ili lokalnaj vlasti, iłi Centralnej banci Driave ugovornice ili bilo 
k~joj ustanovi koja je u stopostotnom vlasnistvu Vlade jedne od Drzava ugovornica. 

4. Pojam "kamate'' kao sto je koriiiten u ovom clanku oznaćava prihod iz 
potraiivanja svih vrsta, bez obzira na to jesu li osigurani hipotekom i li nose li pravo 
na sudjelovanje u dobiti duznika, a posebice, prihod od driavnih vrijednosnih papira 
i prihod od obveznica ili zaduznica, ukljucujući premijc i nagracle koje su vezane uz 
takve vrijednosne papire, obveznice ili zaduznice. 

5, Odredbe stavaka l i 2 neće se primjenjivati ako stvarni vlasnik kamata, koji je 
rezident jedne od Drzava ugovomica, posluje u drugoj Drźavi ugovomici u kojoj 
kamate nastaju, preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi u toj drzavi i ako je 
potra.Zivanje u odnosu na koje se plaća kamata povezano s takvom stalnom 
poslovnomjedinicom. U takvom slucaju će se primjenjivati odredbe clanka 7. 

9 i 
_j 



r 
l 6. Smatra se da kamate nastąju u jednaj od Drzava ugovornica kada je isplatitelj 

rezident te Drzave, ukljucujući tu Drl.avu, politicke jedinice i lokalne vlasti te 
Drt..ave. Medutim, kada osoba koje plaća kamatu, bilo da je rezident jedne od Dr.lava 
ugovornica ili ne, ima stalnu poslovt1U jedinicu u jednaj Drzavi ugovornici u vezi s 
kojom je zaduzenost na koju se kamate plaćaju nastala, i ako takvu kamatu snosi ta 
stalna poslovna jedinica, tada se smatra da su te kamate nastale u Drzavi u kojoj se 
nałazi stalna poslovna jedinica. 

7. Kada zbog posebnog od nosa izmedu isplatitelja i stvarnog vla<>nika kamata ili 
izmcdu njih oboje i neke druge osobe, iznos kamate, uzimąjući u obzir potraiivanje 
za koje se plaća, prelazi iznos koji bi isplatitelj i stvarni vlasnik kamate dogovorili da 
nema takvog odnosa, odredbe ovog clanka će se primjenjivati samo na posljednje 
spomenuti iznos. U takvom slucaju, visak isplate ostaje oporeziv prema zakonima 
svake Driave ugovornice, uzimajući u obzir druge odredbe ove Konvencije. 

ĆLANAK 12 
Naknade od autorskib prava 

l. Naknade od autorskih prava koje nastaju u jednoj Drzavi ugovornici a plaćtlju 
se rezidcntu druge Dr?..ave ugovornice mogu se oporezivati u toj drugoj Drzavi. 

2. Medutim, takve naknade mogu se oporezivati u Dr7..avi ugovornici u kojoj 
nastaj u i prema zakonima te Drzave, ali ako je stvarni vlasnik naknada rezident druge 
Drzave ugovomice, tada tako naplaćcni porcz ne prelazi l O posto bru to iznosa 
naknada. 

3. Pojam "naknade od autorskih prava" k:ao sto se koristi u ovom cl<mku oznaeava 
uplate bilo koje vrste primljene kao naknada za koristenje ili pravo na koristenje 
svakog autorskog prava, patenta, zastitnog znaka, di7..ajna ili modela. piana, tajne 
formule ili postupka, ili za koristenje ili prava na koristenje industrijske, 
komercijalne ili znanstvene opreme ili za intormacije o industrijskom, 
komercijalnom ili 7 .. nanstvenom iskustvu (znanjc). 

4. Odredbe stavaka l. i 2. neće se primjenjivati ako stvarni vlasnik naknada od 
autorskib prava, koji je rezident jedne Drzave ugovornice, posłuje u drugoj Dr7avi u 
kojoj nastaju te naknade, preko stalne poslovne jedinice koja sc nałazi u toj drzavi i 
ako je pravo ili vlasnistvo u odnosu na koje se plaćaju naknade od autorskib prava 
povezano s takvom stalnom poslovnom jedinicom. U takvom slucaju će se 
primjenjivati odredbe clanka 7. 

5. SmatTa se da naknade od autorskib prava nastaju ujednojod Dt-.T..ava ugovornica 
kada je isplatitelj rezident te Dr.lave, ukljucujući tu Drzavu, politicke jedinice i 
lokalne vlasti te Drzave. Medutim, kada osoba koje plaća naknade od autorskih 
prava, bilo da je rezident jedne od Drzava ugovornica ili ne, ima stalnu poslovnu 
jedinicu u jednoj Drtavi ugovornici u vcżi s kojom je nastala obaveza plaćanja 
naknade od autorskib prava, i ako takve naknade od autorskih prava snosi ta stalna 
poslovna jedinica, tada se smatra da su te naknade od autorskih prava nastale u 
Drzavi u kojoj se nałazi stalna poslovnajedinica 
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6. Kada zbog posebnog odnosa izmcdu isplatitełja i stvarnog vlasnika ili izmcdu 
njih oboje i neke druge osobe, iznos naknadc od autorskih prava, uzimajući u obzir 
koristenje, pravo ili infonnaciju za koje se plaćaju, prelazi iznos koji bi isplatitelj i 
stvarni vlasnik dogovorili da nema takvog odnosa, odredbe ovog Clanka će se 
primjenjivati samo na posljednje spomenuti iznos. U takvom slucąju, visak isplate 
ostaje oporeziv prema zakonima svake Drll1ve ugovomice, uzimajući u obzir druge 
odredbe ove Konvencije 

CLANAK 13 
Kapitalni dobici 

l. Dobici koje ostvari rezident jedne Orzave ugovornice od otudenja nepokretne 
imovine navedeni u elanim 6. i koji se nałazi u drugoj Drzavi ugovomici mogu se 
oporezivati u toj drugoj Drzavi. 

2. Dobici od otudenja pokretne imovine koja cini dio poslovne imovine stalnc 
poslovne jedinice koju poduzeće jedne Orzave ugovornice ima u drugoj Drzavi 
ugovornici, ukłjucujući dobitke od otudenja takve stalne poslovne jedinice (sama i li s 
Citavim poduzeć.em), mogu se oporezivati u toj drugoj Drzavi. 

3. Dobici od otudenja brodova, zrakoplova ili cestovnih vozila koji se koriste u 
medunarodnom prometu, plovila koji se koriste u prometu unutamjim plovnim 
putovima ili pokretna imovina koja se odnosi na uporabu takvih brodova, 
zrakoplova, cestovnih vozila ili plovila, oporezivi su samo u Drzavi ugovomici u 
kojoj se nałazi rujesto stvarne uprave poduzeća. 

4. Dobici koje rezident jedne Drll1ve ugovomice dobije od otudenja d.ionica cija 
vrijednost vise od 50 posto proizlazi izravno ili neizravno iz nepokretne imovine koja 
se nałazi u drugoj DrZ.avi ugovornici mogu se oporezivati u toj drugoj Drzavi. 

5. Dobici od otudenja bilo koje imovine, osim one koja je navedena u stavcima 1., 
2., 3. i 4., oporezivi su samo u Drzavi ugovornici u kojoj je otuditelj rezident. 

ĆLANAK 14 
Prihod od nesamostałnog rada 

l. U składu s odredbama clanaka 15., 17. i 18., mjesecne plaće, nadnice i druga 
slicn,a naknada za rad koju ostvaruje rezident jedne Ddave ugovornice na temelju 
zaposlenja, oporezivaje samo u toj Drzavi, osim ako se zaposlenje ostvaruje u drugoj 
Drzavi ugovornici. Ako se zapos1enje ostvatuje na taj naCin, naknada za rad koja se 
ostvati na taj nacin moze se oporezivati u toj drugoj Drzavi. 

2. Bez obzira na odredbe stavka 1., naknada za rad koju ostvari rezident jedne 
Dnave ugovomice na temelju zaposlenja u drugoj Drzavi ugovornici oporeziva je 
samo u prvo navedenoj Drzavi: 

l l 
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a) ako je primatelj prisutan u drugoj Dr7...avi za neko razdobije ili razdobija 
koja sveukupno ne prelaze 183 dana u svakom razdoblju od 12 mjcseci a 
pocevsi ili zavrsavajući u odgovarajućoj fiskalnoj godini; i 

b) ako je nalmada za rad płaćcna od ili u ime poslodavca koji nije rezident 
druge Drzave; i 

c) ako naknadu zaradne snosi stalna poslovnajedinica koju poslodavac ima 
u drugoj Drzavi. 

3. Bez obzira na prethodne odredbe ovog clanka, naknada ?.a rad koju ostvaruje 
rezident jedne Drzave ugovomicc na temelju zaposlenja na brodu, zrakoplovu ili 
cestovnom vozilu kojim se upravlja u medunarodnom prometu, ili na brodu koji se 
bavi prijevozom unutarąjim plovnim putevima, oporezivaje samo u toj Dr:lavi. 

ĆLANAK 15 
Menadzerske naknade 

1. Menadzerske naknade i druga slicna plaćanja koja ostvaruje rezident jedne 
Drz.ave ugovornice kao elan upravnog odbora ili nadzornog odbora, ili bilo kojeg 
slicnog tijela neke tvrtke k~ja je rezident druge Drzave ugovornice, mogu se 
oporezivati u toj drugoj Drzavi. 

2. Bez obzira na odredbe stavka l., menadzerske naknade i druge slicne isplate 
koje ostvaruje rezident jedne Dr:Zave ugovornice kao elan upravnog ili nadzomog 
odbora, ili bilo kojeg slicnog tijela nekc tvrtke koja je rezident druge Drzave 
ugovornice a ne bavi se aktivno trgovinom ili ne posluje u toj drugoj Dr.l.avi 
ugovornici (osim qjelatnosti investiranja ili upravljanja investicijama, osim ako se te 
aktivnosti provode s klijentima kao dio redovnog poslovanja neke banke, 
osiguravąjućeg drustva, registriranog dilera ili financijske ustanovc koje primaju 
depozit) oporezuju se samo u prvo spomenutoj Dr.l.avi. 

ĆLANAK 16 
Umjetnici i sportasi 

1. Bez obzira na odredbe clanaka 7. i 14., prihod kojeg ostvaruje rezident jedne 
Dr:lave ugovornice kao izvoaac, kao sto je kazalisni, filmski, radio ili televizijski 
uinjetnik, ili glazbenik, ili pak kao sportas, iz osobnih aktivnosti tog rezidenta koje 
provodi u drugoj Drzavi ugovornici, moze se oporezivati u toj drugoj Drzavi. 

2. Kada prihod od osobnih aktivnosti koje provodi izvodac ili sporta<; kao t:ak:av ne 
odłazi izvodacu ili sportasu osobno nego nekoj drugoj osobi, taj se prihod moze, bez 
obzira na odredbe ćla:traka 7. i 14., oporezivati u onoj Drzavi ugovomici u kojoj se 
izvrsavaju aktivnosti tog izvodaca iJi sportasa. 

3. Bez obzira na odredbe stavaka l. i 2., prihod kojeg ostvaruje rezident jedne 
Dclave ugovornice od osobnih aktivnosti te osobe kao izvodaca ili sportasa oporeziv 
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je samo u toj Driavi ako se aktivnosti provode u drugoj Drl.avi ugovornici unutar 
okvira kulturnog ili sportskog programa razmjene, koji je odobren od obiju Drl.ava 
ugovornica. 

l 
l 

ĆLANAK17 
Mirovine i slicne naknade 

U składu sa stavkom 2. clanka 18., mirovine i druge slicne naknade koje se isplaćuju 
rezidentu jedne Dr:lave ugovornice na temelju prijasnjeg zaposlenja oporezive su 
samo u toj Drtavi. 

ĆLANAK18 
Sluzba u vładi 

l. a) Plaće, nadnice i druge slicne naknade koje DrZ<wa ugovornica ili njena 
politicka jedinica ili lokalna vlast plaćaju pojedincu za usluge pruiene toj 
Driavi i li jedinici ili vlasti oporezive su samo u toj Dr:Zavi. 

b) Medutim, takve plaće, nadnice i druge s l i cne naknade oporezive su samo 
u drugoj Driavo ugovomici ako su usluge prutene u toj Drl:avi a pojedinac je 
rezident te Dr:lave i: 

(i) dr:lavljan.injete Dr:lave; i1i 

(ii) ni je postao rezident te Dr:Zave samo da bi pruzao te usluge. 

2~ a) Bez obzira na odredbe stavka l., svaka mirovina i druge slicne naknade 
koje se plaćaju pojedincu od ili iz fondova jedne Dr:Zave ugovomice, ili njene 
politicke jedinice ili lokalne vlasti, za usluge pruzene toj Dr7...avi ili njenoj 
jedinici ili vlasti, oporezive su samo u toj Dr:Zavi. 

b) Medutim, takve mirovine i druge s li cne naknade oporezive su samo u 
drugoj Drzavi ugovomici ako je pojedinac rezident i drl:avljanin te Drzave. 

3. Odredbe clanaka 14., 15., 16. i 17. primjenjivat će se na plaće, nadnice, 
mirovine i druge slicne naknade koje se plaćaju za poslove koje izvrsava Dr:lava 
ugovomica i li n jena politicka jedinica i li lokalna vlast. 

ĆLANAK19 
Studenti 

Uplate koje student, ucenik i1i pripravnik koji je ili je bio netom prije posjeta jedne 

1

1 I)~av~ ugov~~ice. re~ident druge Driave .ug~~omice i koji se .u P.rvo sp~nienuto~ 
Dd::av1 nalaz1 tsklJUClVO zbog obrazovanJa th obuke tog poJedmca pnma radt 
i7..dr:Zavanja, obrazovanja ili obuke tog pojedinca, neće se oporezivati u prvo 

l spomenutoj Drżavi, pod uvjetom da je izvor takvih uplata izvan Dr.lave. 
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ĆLANAK20 
Ostali pribodi 

l. Stavci prihoda jednog rezidenta Driave ugovomice, gdje god da nastaju, koji 
msu obradcni u prethodnim clancima ove Konvencije, oporezive su samo u toj 
Ddavi. 

2. Odredbe stavka l. neće se primjenjivati na prihod, osim na prihod od 
nepokretne imovine kao sto je navedeno u stavku 2. clanka 6., ako primatelj takvog 
prihoda, kao rezident jedne DrZa.ve ugovornice, posłuje u drugoj Drzavi ugovomici 
preko stalne poslovne jedinice koja je smjestena u njoj, a pravo ili imovina glede 
kojih se plaća prihod je povezan s takvom stalnom poslovnom jedinicom. U takvom 
slucąju će se primjenjivati odredbe clanka 7. 

3. Bez obzira na odredbe stavka 1., stavci prihoda rezidenta jedne Drzave 
ugovornice koje nisu spomenute u prethodnim clancima ove Konvencije a nastaju u 
drugoj DrZa.vi ugovomici takoder se mogu oporezivati u toj drugoj Drzavi. 

ĆLANAK21 

Kapitał 

l. Kapitał u obliku nepokretne imovine naveden u clanku 6. ovog sporazuma, ciji 
je vlasnik rezident jedne Driave ugovomice a nałazi se u drugoj Driavi ugovornici, 
moze se oporezivati u toj drugoj Drzavi. 

2. Kapitał u obliku pokretne imovine koja je dio poslovne imovine stalne 
poslovne jedinice koju poduzeće jedne Drzave ugovomice ima u drugoj DrZa.vi 
ugovomici moze se oporezivati u toj drugoj Driavi. 

3. Kapitał u obliku brodova, zrakoplova ili cestovnih vozila kojima se upravlja u 
medunarodnom prometu i plovila koristenih u prometu unutarnjim plovnim 
putevima, te u obliku pokretne imovine koja je povezana s upravljanjem takvim 
brodovima, plovilima, zrakoplovima ili cestovnim vozilima, oporeziv je samo u 
Driavi ugovornici u kojoj se nałazi mjesto stvarne uprave poduzeća. 

4. Svi drugi elementi kapitała jednog rezidenta Ddave ugovornice oporezivi su 
iskljucivo u toj Drzavi. 
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ĆLANAK22 
Ukidanjc dvostrukog oporezivanja 

L U slucaju Bosne i Hercegovine, dvostruko oporezivanje će se izbjegavati na 
sljedeći naćin: 

a) kada rezidcnt Bosne i Hercegovine ostvaruje prihod ili pasjeduje kapitał 
koji se, u składu s odredbama ove Konvencije, moze oporezivati u Poljskoj, 
Bosna i Hercegovina će dopustiti: 

- kao odbitak od poreza na dohodak tog rezidenta, iznos jednak porezu na 
dohodak koji je plaćen u Poljskoj; 

- kao odbitak od porez...a na kapitał tog rezidenta, iznos jednak poreZtl na 
dohodak koji je płaćen u Poljskoj. 

Medutim, u oba slucaja takav odbitak neće prelaziti onaj dio poreza na 
dohodak ili poreza na kapitał koji je izraćunat prije davanja odbitka, sto se 
moze pripisati, kao sto moze biti slucąj, prihodu ili kapitału koji se moz.e 
oporezivati u Poljskoj. 

(b) Kada se u składu s bilo kojom odredbom Konvencije prihod ostvaren od 
ili kapitał u vlasniśtvu rezidenta Bosne i Hercegovine oslobada od poreza u 
Bosni i Hercegovini, Bosna i Herccgovina unatoc tome kod racunanja iz.nosa 
poreza na ostatak dohotka ili kapitała tog rezidenta moze uzeti u obzir prihod 
ili kapitał osiohoden od poreza. 

2. U slucaju Poljske, dvostruko oporezovanje će se izbjegavati na sljedeći nacin: 

(a) Kada rezident Poljske ostvaruje prihod ili pasjeduje kapitał koji se u 
składu s odredbama ove Konvencije moze oporezivati u Bosni i Hercegovini, 
Poljska će, u skladu s odredbama toCke (b) ovog stavka, osloboditi takav 
prihod ili kapitał od poreza; 

(b) Kada rezident Poljske ostvaruje prihod ili kapitalne dobitke koji se, u 
składu s odredbama clanaka 7., 10., 11., 12., 13. ili 20, mogu oporezivati u 
Bosni i Hercegovini, Poljska će dozvoliti kao odbitakod poreza na dohodak ili 
kapitalne dobitke tog rezidenta iznos jednak porezu koji je plaćen u Bosni i 
Hercegovini. Medutim, ta.kav odbitak neće prelaziti dio poreza, kao sto je 
izracunato prije davanja odbitka, koji se moze pripisati takvom prihodu ili 
kapitałnom dobitku kqji potiece iz Bosne i Hercegovine. 

c) Kada se u składu s bilo kojim odredbama ove Konvencije pirhod 
ostvaren od ili kapitał u vlasnistvu rezidenta Poljske oslobada od poreza u 
Poljskoj, Poljska unatoc tome kod racunanja iznosa pore7..a na ostatak prihoda 
ili kapitała tog rezidenta moze uzeti u obzir prihod ili kapitał osloboden od 
po re za 

15 

! 



,-
1 

1 

l 

l 
l 

d) Odredbe tocke (l) neće se primjenjivati na prihod ostvarcn od ili kapital 
u vlasnistvu rezidenta Poljske kada Bosna i Hercegovina primjenjuje odredbe 
ove Konvencije da bi oslobodila takav prihod ili kapitał od poreza ili 
primjenjuje odredbe stavka 2. clanaka 1 0., 11. ili 12. na takav prihod. 

(:LANAK23 
Nediskriminacija 

l. Orzavijani jedne Drzave ugovornice u drugoj Drzavi ugovorntcJ neće biti 
podvrgnuti oporezivanju ili bilo kakvim povcz.anim m:jetima, k<~i su drugaCiji ili 
predstavljaju veći teret od oporezivanja i povezanih uvjeta kojima drzavljani te 
druge Dr?.nve jesu ili mogu biti podvrgnuti u istim okolnostima, posebice s obzirom 
na prebivaliste. Ova odredba će se, bez obzira na odredbe clanka l., primjenjivati na 
osobe koje nisu rezidenti jedne i li obje Drzave ugovornice. 

2. Oporezivanje stalne poslovne jedinice koju poduzcće jedne Orzave ugovornice 
ima u drugoj Drzavi ugovomici neće se nepovoljnije obracunavati u toj drugoj 
Drzavi nego oporezivanje koje se primjenjuje na poduzeća te drugc Drzave koja 
obavljaju iste aktivnosti. Ova odredba se ne moze tumaCiti na nacin da obvezuje 
Drzavu ugovornicu da odobrava rezidentima druge Drzave ugovornice sve osobne 
odbitke, olaksice i redukcije u svrhe oporezivanja zbog gradanskog statusa ili 
obiteljskih obveza koje odobrava vlastitim rezidentima. 

3. Osim gdje se prirnjenjuju odredbe stavka l. clanka 9., stavka 7. clanka 11., 
stavka 6. clanka 12., kamate, naknade od autorskih prava i druge isplate koje plaća 
poduzeće jedne Orzave ugovomice rezidentu druge Orzave ugovomice će se, u svrhu 
odredivanja oporezive dobiti takvog poduzeća, moći odbiti prema istim mjetima kao 
da su płaćcne rezidenlu prvo spomenute Orzave. Isto tako, mogući dugovi poduzeća 
jedne Drzave ugovornice prema rezidentu druge Orzave ugovornice će se, u svrhu 
odredivanja oporezivog kapitala tak.vog poduzeća, moći odbiti prema istim uvjetima 
kao da se duguju rezidentu prvo spomenute Dr:l..ave. 

4. Poduzeća jedne Drtave ugovornice, ćUi je kapital u potpunosti i li djelomic.no u 
vlasnistvu ili pod izravnorn i li neizravnom kontrolom jednog i li vise rezidenata druge 
Drzave ugovornice; neće u prvo spomenutoj Drliwi biti podlozne oporezivanju ili 
zahtjevima koji su povezani s tim koji su drugaCiji ili nepovoljnUi od oporezivanja ili 
vczartih zahtjeva kojima podlijezu dmga slicna poduzeća prvo spomenute Drzave. 

5. Odredbe ovog clanka će se, bez obzira na odredbe clanka 2., primjenjivati na 
poreze svake vrste i opisa. 
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ĆLANAK24 
Postupak medusobnog dogovora 

1. Kada osoba smatra da djelovanje jedne ili obiju Drzava ugovornica rezultira ili 
će rezultirati oporezivanjem za tu osobu koja nije u składu s odredbama ove 
Konvencije, ta osoba moz.e, bez obzira na pravni lijek kojeg nudi domaće 
zakonodavstvo te Drzave, iznijeti slucaj nadleznom tijelu Drzave ugovornice ćUa je 
ta osoba rezident ili, ako slucaj te oso be spada pod stavak 1. clanka 23., nadleznoj 
vlasti Orzave ugovomice cija je ta osoba d!Zavljanin. S!ucaj se mora iznijeti unutar 
tri godine od prve obavijesti o djelovanju koje je dovelo do oporezivanja koje nije u 
składu s odredbama oveKonvencije. 

2. Nadlewo tijelo će nastojati, ak o se Cini da je prigovor opravdan i ako ono samo 
nije u stanju doći do zadovoljavajućeg rje.Senja, rijesiti slucaj medusobnim 
dogovorim s nadłeznim tlielom druge Dr2ave ugovornice, u cilju izbjegavanja 
oporezivanja koje nije u składu s ovom Konvencijom. Svaki postignut dogovor će se 
provesti bez obzira na bilo kakve rokove u domaćem zakonodavstvu Drzava 
ugovornica. 

3. Nadlema tijela D!Zava ugovornica će nastojati medusobnim dogovorom rijesiti 
sve poteśkoće ili dvojbe u vezi s tumacenjem ili primjenom ove Konvencije. One se 
takoder mogu medusobno savjetovati o ukidanju dvostrukog oporezivanja u 
slucajevima koji nisu predvideni ovom Konvencijom. 

4. Nadlema tijela Dr2ava ugovornica mogu izravno medusobno komunicirati u 
svrhu postizanja dogovora u smislu prethodnih stavki. Kada se usmena razmjena 
misljenja cini preporucljivom u cilju postizanja dogovora, takva razmjena se mozc 
odviti u obliku povjcrenstva koje se sastoji od predstavnika nadleznih tijela Drtava 
ugovomica. 

ĆLANAK25 
Razmjena informacija 

l. Nadle2na tijela Drtava ugovornica će razmjenjivati one inforn1acije za koje se 
moze predvidjeti da će biti relevantne za provedbu odredbi ove Konvencije ili za 
uredenje ili provedbu domaćih zakona Drzava ugovornica u vezi s porezima svake 
vrste i opisa koji se nameću u ime Drzava ugovornica, ili njihovih politickih jedinica 
ili lokalnih vlasti, uk.oliko se oporezivanje na temelju toga ne protivi ovoj 
Konvenciji. Razmjena inforrnacija nije ogranieena na clanke l. i 2. 

2. Svaka inforrnacija primljGna prema stavku l. od jedne Drł.ave ugovomice 
tretira se kao tajna na isti nacin kao i infom1acija dobivena prema domaćem 
zakonodavstvu te Drzave i otkrivat će se samo osobama ili vlastima (ukljucujući 
sudove i upravna tijela) koji se bave s procjenom ili prikupljanjem, ovrhom ili 
povezanim gonjenjem, utvrdivanjem zalbi u odnosu na poreze navedene u stavku l., 
ili s nadzorom nad gore navedenim. Takve osobe ili vlasti će koristiti informacije 
samo u te svrhe. Dozveljeno im je otkrivati te informacije u javnom sudskom 
postupku ili u sudskim odluk.ama. 
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3. Ni u kojem slucaju se odredbe stavki 1. i 2. ne smiju turnacit-i na nacin da na 
Ddavu ugovornicu nametnu obvezu: 

a) izvr5avanja administrativnih mjera koji su u sukobu sa zakonima 
administrativnom praksom te ili druge Dr:Z.ave ugovornice; 

b) pru:lanja infonnacija koje se ne mobru dobiti prema zakonima ili 
normainim tijekom uprave te ili druge Drzave ugovomice; 

c) pruzanja informacija koje bi otkrilc neku trgovacku, poslovnu, 
industrijsku, komercijalnu ili profesionalnu tajnu ili trgovacki postupak, ili 
informaciju cije b i otkrivanje bilo protivno javnoj politici ( ordre pub lic). 

4. Ako jedna DrZava ugovomica traZi informaciju u składu s ovim clankom, 
druga Dr7...ava ugovornica će koristiti svoje mjere prikupljanja informacija da bi 
pribavila zatraienu informaciju, iako toj drugoj Drzavi mozda nije potrebna ta 
informacija u vlastite porezne svrhe. Obveza koja je sadrzana u prethodnoj recenici 
podlijeze ogranicenjima stavka 3., ałi ni u kojem slucąju se takvo ograniceuje ne 
moze tumaeiti na nacin da dozvoljava Drzavi ugovornici da odbije dati informacije 
iskljucivo zbog toga sto nema vlastiti interes u takvoj informaciji. 

5. Ni u kojem slucaju se odredbe stavka 3. ne mogu tumaćiti na nacm da 
dozvoljavaju Drzavi ugovornici da odbije dati infonnacije iskljucivo zbog toga sto tu 
inforn1aciju pasjeduje banka, dmga financijska U.<;tanova, kanclidat ili osoba koja 
djeluje u svojstvu posrednika ili u fiducijarnom svojstvu i1i zbog toga sto se odnosi 
na vlasnicke udjele jedne osobe. 

ĆLANAK26 
Ogranicenja povlastica 

l. U składu s clanovima 10., 11., 12. i 13., rezidentjedne DrZ:ave ugovornice neće 
imati pravo na povlastice koje se inace odobravaju rezidentima Drzave ugovomice 
prema ovoj Konvenciji, ako je glavna svrha ili jedna od glavnih svrha bilo koje oso be 
koja se bavi stvaranjem ili dodjelom dionice, potraiivanja ili prava u odnosu na koji 
se prihod plaća da iskoristi ove clanke pomoću tog stvaranja ili dodjele. 

2. Nista iz ovog elaoka se ne moze tumaCiti na nacin da na bilo koji naein 
ogranicava primjenu bilo koje odredbe zakona DrZ:ave ugovomice koje su 
namijenjene sprjecavanju izbjegavanja i1i utaje poreza. 
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ĆLANAK 27 
Ćlanovi diplomatskih predstavnistava i konzularnih urcda 

Nista u ovoj Konvenciji neće utjecati na porezne povla..c:;tice elanova diplomatskih 
predstavnistava ili konzularnih ureda prema općim pravilima medunarodnog prava ili 
prema odredbama posebnih sporazuma. 

ĆLANAK28 
Stupanje na snagu 

l. Svaka Drzava ugovornica će u pisanomobliku diplomatskim putcm obavijestiti 
drugu Dr?..avu o zavrsetku postupaka koji su prema njenom zakonu propisani za 
stupanje na snagu ove Konvencije. 

2. Ova Konvencija stupa na snagu na daturn obavijesti koja je stigla kasnije, te će 
zatim vrijediti: 

(i) za poreze zadrtane na izvoru~ za dohodak ostvaren ili kapitał koji postaje 
vlasnistvo na ili nakon Ol.sijecnja u ka)eJl(iarskoj godini koja slijedi godinu u 
kojoj Konvencija stupa na snagu, i 

(ii) za druge poreze, ili dohodak ostvaren ili kapital u vlasnistvu u svakoj 
poreznoj godini na i1i nakon Ol.sijeCi\ja u kalendarskoj godini koja slijedi 
godinu u kojoj Konvencija stupa na snagu. 

3. Bez obzira na odredbe ovog <Janka, odredbe ćlanaka 24. i 25. (Postupak 
medllSobnog dogovora i Razmjena informacija) primjenjivat će se od daturna 
stupanja na snagu ove Konvencije, bez obzira na razdobije oporezivanja na koje se 
odnosi neko pitanje. 

4. Sporazum izmcdu Narodne republike Poljske i Socijalistickc Federativ11e 
Republike Jugoslavije za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja za poreze na 
dohodak i kapitał koji je potpisan u Varsavi l O. sijecnja 1985. godine prestaje vaziti i 
biti nasnazi od daturna od kojeg ova Konvencija stupa na snagu za porcze na koje se 
primjenjuje ova Konvencija, u składu s odredbama stavaka 1., 2. i 3. 

ĆLANAK29 
Ras ki d 

Ova Konvencija ostaje na snazi dok ne bude raskinuta od jedne Drzave ugovornice. 
Obje Driave ugovornice mogu raskinuti ovu Konvenciju diplomatskim putem, tako 
da u pismenom oblik'll obavijeste o raskidu najmanje sest mjeseci prije kraja svake 
kalendarske godine, pocevsi nakon isteka pet godina od daturna stuparBa na snagu 
ove Kon.vencije. U takvom slucaju, ova Konvencije prestaje vaziti: 

(i) za poreze zadr.lane na izvoru, na dohodak ostvaren ili kapital u vlasniStvu 
na ili nakon Ol.sijecnja u kalendarskoj godini koja slijedi godinu u kojoj je 
dostavłjena obavijest o rask:idu, i 
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(ii) za druge poreze, na dohodak ostvaren ili kapital u vlasnistvu u svakoj 
poreznoj godini pocevsi na ili nakon Ol.sijecnja u kalendarskoj godini koja 
slijedi godinu u kojoj je dostavljena obavijest o raskidu; 

Kao potvrda navedenog, dolje potpisani, koji su za to propisno ovlasteni, su potpisali 
ovu Konvenciju. 

S l. d · · ka Sctva.--~rw&<-astav Jeno , u va pnmjer u ........ -:-.r .................... , ovog 
dana ... . Lf · .. ).'f.~C:.: ... . 1-P.f.'t.:. !}-··....................... na poljskom, 
bosanskomThrvatskom/srpskom i engleskom jeziku, s time da su svi tekstovi jednako 
vjerodostojni. U slucaju razlika u tumace~ju, mjerodavan je tekst na engleskom 
jeziku. 

Za Republiku Poljsku 41' /t-... 7t 
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:KOHBEHJUIJA 

lii3MEnY 

PEIIYliJIHKE IIOJhCKE 

EOCHE Ił XEPI.J;ErOBiiiHE 

3A lł3EJEr ABAlhE JQJOCTPYKOf ()IIOPE3lłBAihA Ił CUP JEllABAihE 

YT AJE IIOPE3A 3A IIOPE3E HA )lOXO,I(AK Ił KAllliT AJI 

Perry6JIHKa ilOJbCKa H BocHa H XepQeroBHHa, y )KeJhH cKJianałba KmmeHUHje 3a 
ił36jerasałbe ,L(BOCTPYKOr orrope3HBafba H cnpjeqasarr,e y-raje nope3a 3a nope3e na 

;uoxo;uaK H KanHTaJI, 

;uorosop1me cy KaKO cJmje;uH: 



L 

lJJIAH l. 
06yxnałiena .rmn:a 

OBa KOHBenuHja npHMjei.bHBafie ce na JIIU{a KOja cy pC3HJ{CHTH je,nue HJIH 06Hjy 
,J:{p)J(aBa yrOBOpHHUa. 

liJIAH2. 
06yxnałieuu nope3H 

l. Osa KOHBCHUHja npHMjełbyje ce na rrope3e Ha J{OXOJ{a.K H KaiiHTa.JI KOjH cy 
HaMernyru y HMe 1-.{p)Kase yrosopnaue mm: EDCHHX nonHnrąKHX je):{HHIH{a HJIH 
JIOKaJinHX BJiaCTH, 6e3 063Hpa Ha naąHH Ha KOjH Ce Hannanyjy. 

2. IIope30M ua J{OXOJ{aK H na Karmran cMarpajy ce CBH rrope3H naMernym na 
YKYIInH ;wxoaaK, na YKYITHH Kamnan, HJnr na e.rreMeure ){oxorKa mm Kan»rana, 
yK.lhyqyjyliH nope3e Ha J{06HT OJ{ oryljełha IIOKpCTHC HJIH HCIJOKpCTHC HMOBHHC, 
nope3e Ha YKYIIHY KOJIHąnny Ha.QHHn;a HJIH nnara Koje rrnahajy rrpeapeha, Kao H 
nope3e na ynełiau,e spnje):{HOCTH Kamrra.n:a. 

3. I1ocTojełiH nope3n na Koje ce rrpHMjeu,yje ona KOHBCHUHja cy: 

a) y crryqajy Eocne i:l: Xepueronnne: 

(I) rrope3 na J{OXoJ{aK rroje):{nuaua; 

(II) rrope3 na .no6HT npe.n)'3elia 

(y .l.(a.JbH>eM TeKcTy: "rrope3H Eocne HXepueroBHHe") 

6) y cnyqajy lloJI>cKe: 

(I) rropc3 Ha .mrtiHH .l.(OXO.l.(aK; 

(II) nope3 Ha .l{oxo.naK npe.ny3ena 

(y .ll:a.JbłbeM TeKcTy "rrope3H IloJI>cKe "). 

4. Osa KOHBCHI{Hja rrpHMjerbJ.ie ce Ha CBC HCTOBjCTHC HJIH 3Ha•rajHO cmrąHe 
IIOpe3C KOjH Ce HaMeny HaKOH .l{aTyMa IIOTIIHCHBałba OBC KOHBCHUHjC .l.(OJ{aTHO HJIH 
)'Mjecro nocrojenHx rrope3a. Ha,n:Jic)KHH oprrum 1..{p)Kasa yrosopnHua o6anHjecrHhe 
je.l.(HH .npyre O CBHM 6HTHHM npoMjeHaMa y CBOjHM nopeCKHM 3aKOHRMa. 



VIAH3. 
Onurre JI.e4mHHUHje 

l. Y CBpxy OBCKOHBeHUHje, OCHMaRO KOHTCKCT He 3axnijeBa ,G;pyra'!Hje: 

a) rrojMOBH ",Z:W)l(aBa yroBOpHHUa" H ",a:pyra ,Up)l(asa yrosopHHila" o3Ha~asajy 
Peny6nHKY llO.lhCKy H nocny H XepuerOBHHY 3aBHCHO O ,l!; KOHTCKCTa; 

6) nojaM ":SocHa H Xepu;eroBHHa" 3Ha~H I>ocna H XepueroBlllia, a YKJhY'łyje 
TepHTOpHjy .EOCHe H Xepu;erOBHHe, TepHTOpHjanHe BO)J:e, KaD H MOpCKO JJ:HO H 
ey6.rr,e cnojese 3CM.lhe, r,n:e npHMjeH>yje cBojy Ha,z:we)l{HOCT H cyBepeHa npasa 3a 

CBpxe HCtp8)l(HBalba, HCKOpHIIITaBaEńa H O,EI,p)l(aBaH>a npHpO,llHHX 6oraTCTaBa y 

CKJia,zzy ca MeijyHapO,llHHM 3aKOHOM; 

B) nojaM "TioJI>cKa" 3Ha~H Perry6nHKa ITo.lhcKa, a Ka.na ce KopHcTH y 
feorpa<iJcKOM CMHCJiy, 03Ha~asa TCpl1TOpHjy Peny6JIHKC Do.lhCKC H CBaKO I10.D:pyqje 
Koje rpaH~ ca TepHTopajaJIHHM BO,Il;aMa Perry6nHKe flOJbCKe y OKBapy KOjer ce, 
rrpeMa 33KOHHMa Ho.lhcKe H y cKna,a:y ca Me~yHapo.D:HHM 3aROHOM, H3BprnaBajy 
rrpasa TioJI>cKe c o63HpoM Ha Hctpa:IKHBarbe H HCKopmnnasrube rrpHpo,ll;Hl1:X 
6oraTcTaBa MopcKor ,UHa H ,n:y6.ffiHX cnojeBa T na; 

r) nojaM "nOJlliTH~a je,ll;I!HHna" y cnyqajy EocHe H XepueroBHHe 03Ha~aBa 
eHTH:TeTe: <!>e.D:epaUHja I>ocHe H XepuerOBHHe H Perry6mrKa CpncKa Te J];HctpHKT 
I>p~Ko EocHe H XepneroBJ.me; 

.n) rrojaM "nuue" yK.lhyqyje noje.D:HHUa, <PHpMY H cBaKo .D:pyro rrpasHo nHu;e; 

l)) nojaM "cpupMa" 03Ha~aBa cBaJ<Y KoprropauHjy HJI.H cy6jeKT KOjH ce rpeTHpa Kao 
Kopnopauą)a y nopecKe cBpxe; 

e) nojaM "TIO,ll;yxBaT" O)lHOCH ce Ha H3BplliaBaH>e 6HJIO K8KBOr nocna; 

X<:) nojMoBH "no.n:yxBaTH .[(p)l(aBe yrosopHHue" H "rro.n:yxsaT .n:pyre ,[(plł<ase 
yro:SopHHUe" 03HaTia.Bajy .nO,Il;yxBaT Kojer H3Bpmasa pe3H.D:eHT ,I.(p)KaBe yrosopHHUe 
O,lUIOCHO TIO.nyx:BaT :KOjer H3Bpmasa pe3H,Z:{CHT .n:pyre ,I.(p)l(aBe CTaHOBHHlle; 

3) rrojaM ".llp)KaBii>aHHH.'' y.o,n:nocy Ha,I.{p)!(asy yroBopumzy, o3n:aąasa: 

(I) cBaKor noje,włHUa KOjH nocjeJzyje ,r.qnKaB.Jl>aHCTBO Te ,2W)KaBe yroBopmme; 
H 

(ID cBaKY npasuy oco6y, napTHepcmo HJIH y.upy)l(ełhe ~jH cTaTyc 
TipOH.'3HTia'3H H3 3aKOHa KOjH cy Ha CHa3H Y TOj ,llp)l{a.BH YfOBOpHHUH; 

H) nojaM "MeljynapOJlHH cao6pahaj" o3Ha~asa cBaKH rrpeB03 6po,n:oM, aBHOHOM 
HTIH .np)'MCKl!M B03HJIOM KOjHM ynpaBiha npe,lly3ełie ~Hje je MjecTO CTBapHe ynpaBe 
Y je,ll;HOj ,npii<:aBH yrosopHI1IJ;H, OCHM Ka,Jla ce 6pO,llOM, aBHOHOM IUIH ,a:pyMCKMM 
B03HTIOM ynpaBJDa caMO H3Meljy MjecTa y .D:pyroj ,2W)Ka.BH yroaopHH'UH; 

J 



j) rrojaM "HaJlJIC)KIUf opran" 03HalJaBa: 

(I) y cnyąajy BocHe H Xepn:eroBHIIe, MmmcrapcTBo qnmancaja H Tpe3opa 
IIJIH OBJia.wliCHOf npe,n:cTaBHHKa MHHHCTpa; 

(JI) y CJJyqajy OoJbcKe, MHHHCTapcTBO ~HHaHCHja HJIH oBrramheHor 
npe;.:{CTa.BHHI<a ~łHHHCTpa; 

I<) nojaM .,JljeJiaTHocT" YKJI:.yqyje o6aBJT:.aFbe rrpocpecaoHaJIHHX ycrryra H :1pyrnx 
8I<THBHOCTH He3aBHCHOf KapaKTepa. 

2. ilho Ce TH'łe rrpHMjene OBC KOHBeHT.{Hje y 6HJIO KOje BpnjeMe O,ll je;mc O}."( 
)lpJKaBa yrOBOpHHil;a, CBaKH noja\f KOjH HM:je HaBC,Z{CH y KOHBCHUHjH, OCHM aKO 
KOHTel<CT 3axmjesa Jlpyraqnje, HMa 3Ha<ICI-bC Koje HMa y ,n:aTO BpHjeMe npeMa 
3aKOHHMa Te .llpiKaBC y CBpXy rrope3a Ha KOje CC OJlHOCH OBa KOHBCHI\Hja , CBaKO 
3HatieH>e rrpeMa H8)KCUHM nopecKHM 3aKOHHMa Te ,n:p)KaBe Koje rrpeoBJra.uasa Haa 
31'!a'tJCI:bCM KOje je ,n:aTO TOM ITOjMy rrpeMa 3aKOHHMa TC .Upll<aBC. 

qJIAH 4. 
Pe3H,lleHT 

l. 3a IIOTpc6e OBC KOHBCHU:Hje, nojaM "pc3H,Z{CHT .l{p)KaBC yrOBOpHHUe" 03!-Ja<JaBa 
CBaKO rran:e Koje rrpeMa 3aKOHHMa Te .n;pJKase no,L!rrHjc)Kc onope3HBal:hy 16or 
rrpe6nnammrra, 6opasmnra, MjecTa ocH.IfBa.rha, MjecTa ynpaBe Hm-r 6mro I<Ojer 
,n:pyror KpHTCpHjyMa CJlli'tJHC npHpO)le, H, Tai<Ołje. yKJ.&yqyje Ty ,n:p)f(aBy H CBaKy 
u,euy nonHTM'tJKY jemmnuy HJ1H JIOKaJIHy BnacT. Mel)yTHM, oBaj rrojaM ue yK.il,y'tryje 
JIMil;a KOja ITO,Z{JIHje)Ky OHOpC3HBaFbY y TOj )lp)KaBH caMO Ha OCHOBy rrpHXO;'la O.ll 
H3Bopa y Toj ,L!p)KaBH. 

2. Ka.n:a je pe3H,L!cHT npet\-ta O)lpe,n:6aMa cTaBa 1. pe3H)lCHT o6Mjy ,ap)KaBa 
yronopH!Hla, Ta...lla ce cTaTyc noje,uHnn:a o.n;peljyje na cJ.&e,L!enH Ha~nm: 

a) noje.n:Hnan: ce cMaTpa pe3H,uenToM caMo one ,L!pll<aBC y Kojoj noje;:uman: 
na pacrroJiaraFby HMa CTaJIHH .n:oM; aKO TO nm{e HMa Ha pacrronararr,y cTaJHm 
aoM y o6jeMa ,n:p)f(aBaMa, CMaTpa ce ,n:a je TO JIHUe pe:rau.eHT caMo oue .n:plKat~e 
C KOjOM TO JlHUC UMa 6;1H)KC J1I1lJHC FI ITpHBpCJ{HC BC3e (cpC.UHlliTC )KHBOTHHX 
HHTepeca); 

6) aK O ce He MO/KC O,Upe)lHTH )lj))l(aBa KOja je cpe,a;HJIITe )KliBOTHIJX HHTepeca 
noje.n:Hnua, mm aKorroje,n:n:Hau HHTH y je.n;Hoj .n;p)KaBn HcMa Ha pacrro;larar~>y 
CTaJIHH .n:oM, c.MaTpa ce na je noje.n:Hnau pe3H)lCHT caMo oHe .n:pJKaBe y I<ojoj 
.HMa yo6Hqajeno 6opasHmTe; 

B) aRO rroje,n:HH!UJ. HM.a yo6JiqajeHO 6opaBHIIITe Y o6je ,n:piKaBC H.JTH HHTH y 
jeanoj, cMaTpa ce ,n:a je noje,n:Hnau pe3n:,n:eHT caMo one ,n:p)KaBe t~H:jH je 
.n:p)KaB;l>aHnH; 

r) aKo je noje,n:HHau ,L!p)KaBJbaHim o6.Hjy ,L!p)KaBa HJIH HHTH je.n:ne, HaJ-VlCIKHe 
BJiaC1'H ,l.W)KaBa yroBopHnua pnjem:nne mnafbe Meljyco6HHM .n:oroBopoM. 

··-- -- ---····-·-···j 



3. Ka,ua je 36or oape;J;6H. cnma l. Jmu,e Koje HHje noje.UHHau, pe3H.UCHT o6Hjy 
.[(p)Ka.Ba yrOBOpHima, Ta.,/la Ce TO JIHUe CMaTpa pe3H.UCHTOM CaMO OHe .Up:>KaBe y KOjoj 
Ce HaJia3H H>CfOBO MjeCTO CTBapHe yrrpaBe. 

'IJIAHS. 
CTa.riHa noCJloBHa jenuuuua 

l. 3a 11órpe6e KOHBCHUHje, TIOjaM "CTaJIHa IIOCJIOBHa je.UHHHUa'' 03Ha'IaBa CTaJIHO 
MjeCTO JlOCJIOBaH>a Kp03 KOje ce .rijeJiaTHOCT npe.Uy3ena H3BpiiiaBa y l10TTIYHOCTH HJIH 
.rij en M MHtłHO. 

2. llojaM "cTaJiaa nocnosaaje.uHHHUa" yKJby"łyje: 

a) Mjecro ynpaBe; 

6) noapyxcmmy; 

B) K8HIJ.eJiapHjy; 

r) ą>a6pHKy; 

.U) pa,nHOHHUy; H 

~) PY.UHMK, Ha$THH H3BOp mm H3BOp raca, KaMeHOJIOM HJIH CBaKO .Upyro 
MjecTO HCKOpHJ.IIliaBaiha npHpO.UHHX 6ora.TCTaBa. 

3. rpąZ:(I1J1HlllTC, upojeKaT H3rp8,JJ;Fbe, MOHTIDKC Hffii HHCTaJiauHje HJIM 110BC3aHe 

Ha,U3opHe aKTHBHOCTH 't!HHC CTaJIH)' llOCJIOBHY jeJ.(HHHUy, aJJI1 CaMO aKO TaKBO 
Mjecro, upojeKaT HJIH aKTHBHocrn rpajy .uy)l(e o.u 12 MjeceuR. 

4. .6e3 o6:mpa Ha nperxo,D;He oape.u6e oBor 'Vlrum, cMarpa ce .ua nojaM "cTarrHa 
ITOCJIOBHa je)J,HHHUa" He yKihyąyje: 

a) KOpHIIIheH>e TIOCrpojelha CaMO y CBpxy CKJla,L{HUITeH>a, H3JIO)l(6e HJIH 
HcnopJKe npmnsona HJIH po6e Koja npHna,ua npe.u)'3eny; 

6) o.upJKaBa.H>e 3aiTHXe npoH3so.ua HJIH po6e Koja npHna.ua npe.uyJeny 
HCKJbY'tlHBO y CBpXe CKJia,llHlllTCiha, H3JIOJK6e HJIH HCTiopyKe; 

B) o.upJKaBa.H>e 3amrxe npoH3so.ua HJIH po6e Koja npHna.ua npe.uy3ehy 
HCKJb)"tlHBo 3a norpe6e o6pa,n:e o.u .upyror rrpe.uyJeha; 

r) O)lp)l(a.BaH>e CTaJIHOf MjecTa TIOCJIOBaH>a HCKJbyqHBO Y CBpxe KYITOBHHC 
npOli3BO.Ua HJIH po6e RJIH npHKYfiJbaH>a HHQJOpMaUHja 3a npe.uyJehe; 

.U) O,llp)KaBaffie CTaJIHOf MjeCTa TIOCJIOBaH>a HCKJbY't!HBO y CBpXe H3BpruaBan,a 
3a rrpe.n:y-3elie 6HJIO KOje .llpyre npHrrpeMHe HJIH TIOMOIIHe aKTHBHOCTH; 

lj) O,ll:p)KaB.aH>e CTaJIHOr MjecTa llOCJIOBałf>a HCKJbY'tlHBO 3a 6HJIO KOjy 
KOM6HBaiJ,Hjy aKTHBllOCTH KOjH cy llOMeH)'TH TIO.ll Ta't!Ka.Ma (a) J.(O (JJ.) OBOf 
cTaBa, TIOJJ. ycnosoM .ua je yi<ynHa aKTHBHOCT eTanBor MjecTa nocnosalba Koja 
pe3)'iiTyje H3 OBe KOM6HHar(Hje npnnpeMHOf HJIR llOMOfiHOf KapaKTepa. 



l 
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5. DC3 063n:pa Iia O,llpC,llOC CTaBOBa l. H 2, r~e Jll1UC - OCHM 3aCTYTIHHKa 

He3rumcuor c-razyca ua Kojer ce npHMjeH>yje CTaB 6 - ):r,jenyje y HMC rrpc1'XY3eha Hl\.fa 

H o6HlfHO KOpHcTH y Jlp:IKaim yronopH11UH OBJramhea,e 33Ko'l>)'lfJman,a yroBopa y 
l!Mc npe,Uy3ena, C~łaTpa ce )J.a TO IIpC.1l)'3CllC HMa CTaJIHY fiOCJlOBHY jen;mmny Y TOj 

JJ;p)l(aBH Y ITOfiTC;:J;y aKTHBHOCTH Koje TO JIHUC CTI}JOB0.1lH 13 npC.1l)'3Cne, OCHM aJ<O cy 

aK111BHOCTH Te oco6e orpanl.flłeHe na one Hane;tene y eTany 4, Koje. arw ce cnposon;c 

npeKO CTa;'IHOl' MjCCTa HOCJTOBafha, HC "HfHC TO CTaJfHO MjCCTO !lOCJIOBaH,a CT<L1HOM 

fiOCJIOBHOM je;.~HHJ.U(OM IlpeMa 0.1lpC)l6llt\1a TOr CTaBa. 

6. Hehe ce CMaTpaTH na npe11y3ene HMa C'rarmy nocnonuy je;1HHH11Y Y ,T(p)J<aBH 

yr·oBOpHHI\H caMo na ocnony Tora rnro o6aBJba nocmme y Toj J.tp)KaBH npeKo 

6poKepa, reneprumor nocpemmKa mm 611.t1o KOjer ;~pyror 3acrynmma HC3aBHcHor 

CTaTyca, II0.1l YCJIOBOM J{a T3KBa ~1HUa J:tjenyjy y OI<Bl1py CBoje penOBHC IIOCJIOBHC 

aKTHBHOCTH. 

7. 4HH•CHHL{a n;a HCKa q>HpMa KOja je pC3H)lCHT jCJ{HC /lpJKaBe yrOBOpHHUC 

ynpasn,a HJlH n,oMe ynpaiuba neKa qmpMa Koja je pe3H.1lCHT npyre JtpJKaBe 

yroBOpHHI(C, liJJH KOja fiOCJiyjc y TOj J:{pyroj ,'lJ')J(aBH (6HJIO Kp03 CTaJIHY fiOCJIOBH)' 

jC,lllłHHI(y HJJH Ha HCKH ,llpyrH HalfHH) HC 3HalfH CaMO IJO CCÓH }:'(a je HjC,U:Ha Oll THX 

qmpMH CTa.JIHa IJOCJIOBHajC)lHIIHl(a }:(p_)TC. 

qJIAH 6. 
JlpJłXOJJ: OJJ: HeiiOKpe·rne HM:OBHIIC 

l, DpHX0.1l KOjH OCTBapH pe:mn;eHT jCJlHC ,[{p)J(aBC yrOBOpHHUC O).l HCHOKpCTflC 

HMOBHHC ()'KJhylfyjynH IIPIL'W.l\C O,ll HOJbOIIpHBpe.ne HJIH IllyJI.,tapcTBa) Koja CC HaJJa3!1 

y .npyroj ,T(pJKaBH yrosopHHill1 MOJKe ce onopeJHBaTH y roj .npyroj .npiKaBH. 

2. Dojm,.f "HCIIOKpCTHa HMOBHHa" H.Ma 3Ha'ICH,e Koje HMa npeMa 3aKOHY ,[(p)!\aBC 

yrosopHHllC Y KOjoj CC HaJHl3łl .1lOTH'IHa HMOBHHa. Taj nojaM y CBaKOM CJI)'lfąjy 
o6yxsaTa H.MOBHHY KOja IIpHIIa):{a HCIIOKpCTHOj IłMOBHHH, CTOKY n orrpeMy Koja ce 

KOpHCTH y no:1oOIIpHBpen;n H IIIYMapcTBy, npaBa Ha Koja ce npHMje&xjy on;peJl6e 

oniliTer 3aKona y Be3n ca 3cMJbHIIIIIHM nocjen;oM, mronoy)KHBaH,e HenoKpcTae 

HMOBHHC H npasa Ha IIpOMjeH,HBa HJ1H CT<L1Ha nJiallaJha K30 l!aKHH/{a 3a pan, HITH 

npasa na pa;'l, MI:IHepan:He HacJrare, H3Bope 11 ;~pyra npHponHa 6oraTCTBa. Epon;onH, 

llJIOBRlla liJIH aBHOHH He CMaTpajy CC HCHOKpCTHOM HMOBHHOM. 

3. 0;..(pe.n:6e cnma l. npHMjeH,yjy ce na ;lOXOTKe H3 ;J;HpcKTHor Kopnrnhe&a, 

ll3HajMJbi1Bafha ILTH ÓHJIO KOjer J.J:pyror 06JI!fKa KOpHIIItiefba HCl10I<pCTHC HMOBJIHC. 

4. 0.1lpen6e erasona l. H 3. npm.tje&yjy ce, Ta.Kolje, na n;oxoTKC on nenoKpeme 
HMOBHHC 11pe,lly3Clla. 



qJIAH7. 
fiOCJIOBHa ,ll.06JIT 

L ,l(o6HT je,n:Hor rrpe.uy3eha je.u.ue ,[(p)KaBe yrosopHHHC orrope3HB je caMo y TOj 
,llp)KaBH, OCHM aKO npe,lly3ene ITOCJiyje y ,llpyrOj ,l.(p)Ka.BH yrOBOpHHUH rrpeKO CTaJiłle 
rrocnoBue je,ZJJIHHUe Koja je cMjemreHa y TOj ,llp/KaBH. Arw npe.uy3ehe nocnyje Ha 
Hase.ueHH Ha'ffin, .n:o6HT rrpe.lly3eha orrope3yje ce y .upyroj .up)KaBH, arm caMo y 
OHOJIHKOj MjepH KOJIIIKO ce MOiKC IIpHIIHCaTH TOj CTarmoj IIOCJIOBHOj je)l11HHUH. 

2. flo)lJIO)KHO O,llpe,a6a~m CTaBa 3, Ka,lla rrpe,Uy3ene je)lHC ,l.(p:>I<aBC yroBOpHH:HC 
nocnyje Y Jlpyroj ,l.(pJKaBH yrOBOpHHUH rrpeKO CTaJIHC HOCJIOBHC je)lHHHJ~e Koja CC 
HaJia3H Y TOj ,Up)KaBH, Ta,lla ce y CBaKoj }:(p)KaBH yrosopHHI~M TOj CTilllHOj llOCJlOBHOj 
je)lMHHUH ~pHrrHcyje .n:o6HT 3a Kojy ce oąeKyje ,ZJ.a 6H 6mra ocTBapeHa ,ZJ.a je o,n:sojcHo 
H noce6HO rrpe,ay3ehe KOje Ce 6aBH HCTHM HJlH CJIHLfHIIM aKTMBHOCTHMa rrpeMa 
RCTHM HJIH CJIMąHHM YCJIOBE.Ma R KOja ce 6aBM llOTITYHO CaMOCTaJIHO IIpe,n:y3ebCM 
LfHja je CTaJIHa ITOCJIOBHa je,ZJ.MHHUa. 

3. Y O,llpCl}HBaH.y )l06HTH CTaJIHC ITOCJIOBHC je,UHHHUC, KaO O.ll6HI.J;H .UOIIYIIITCHH 
cy TpOlliKOBH KOjH cy HaCTaJIM 3a IIOTpe6e CTaiiHC llOCJIOBHC jC.UIIHHUC, YKJJ:.yqyjynH 
H3BpmHe H orrmre a,nMHHRc-rpaTHBHe TpomKose HacTaJre Ha Taj Ha•mn, 6HJio y 
.upxcasM y :Kojoj ce HaJia3H CTruma uoc.rrosua jc,n:HHHUa HJIH ner;:tie ,n:pyr.ąje. 

4. YKoJIMKO je y je.uHoj ,!QJ)KaBH yrosopHHUH yo6H'łajeHo o.upe,n:HTH .uo6HT Koja 
ce npmmcyje CTaJIHOj IIOCJIOBHOj je,nHHHI(H Ha OCHOBY pacnoJ-tiene yKynHe ,[(06HTH 
rrpe)zy3eha ua H>eroBe pa3He ,n;njenose, cTas 2. He cnpjeqasa .ua Ta ,l.(p)KaBa 
yro:BopHHUa o.upe,D,n ,D,o6nT KOja ce 'IJ'e6a onope3nBaTH TaKBOM yo6n.:mjenoM 
pacno,z:ijerroM. MeijyrHM, MeTO.ll ycsojene pacno.ąjene -rpe6a ,ZJ.a 6y.n:e TaKas .ua 
pe3yJITaT 6y,D,e y CKJia,II:y ca npHHI{0IIHMa OBOf LfJHUia. 

5. CTarmoj TIOCJIOBHojje.D;HłlliUH Helie ce IIpHITHCaTH ,ll06nT Ca.MO Ha OCHOBY TOra 
mro Kynyje rrpoH3BO,[(e IUi:H po6y 3a rrpe,n:y3ehe. 

6. 3a TIOTpe6e npeTXO~HX CTaBOBa, ,D,06JIT KOja Ce npHTIHCyje CTamiOj IIOCJIOBHOj 
je.zmHHUH o,n;peljyje ce CBaKe fO.JlHHe na HCTH Ha'łHH, OCHM aKO ITOCTOjH HeKH ,D,o6ap 
H AOBOJbaH pa:mor KOjH yrrynyje Ha HelliTO .npyro. 

7. Kan:a .n:o6MT o6yxsaTa cTaBI<.e npnxo.n:a KOjHMa ce 6ase .llPYfH lfJl.aHOBH OBe 
KOHBenunje, Ta.ua o.upe.n;6e osor LfJiana nehe YTMUaTH Ha O,llpe,ll6e TRX ąnaHOBa. 

qJIAH8. 
Meł}YHapo,IJ;IlH cao6pałiaj u cao6pałiaj YHYTPamlhHX nJIOBHHX nyTeBa 

l. ,[{o6wr O.ll ynpaBJbaH>a 6po.uoBHMa, aBHOHł!Ma HJIH .upyMCKHM B03HJIHMa y 
Mełjynapo,n:HOM cao6pahajy orrope3HBa je caMo y ,[{p)KaBH yroBopHHUH y Kojoj ce 
HaJia3H MjecTo CTBapHe ynpaBe npe.n:y3eha. 
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2. JJ.o611T on pana ITJIOBIUla Koja yąecTByjy y cao6panajy yn)'TparmbHM nJToBHHM 
nyresuMa orrope3Ima je caMo y JJ.p)f(aBH yrosopHHIU-I y rwjoj cc HaJia3H MjecTo 
cTBapHe yrrpane rrpe.ny3eha. 

3. AKo ce Mjec-ro cTsapHe yrrpase 6po.napcKor rrpe.n;YJeha HJIH rrpe,':{y3elia 3a 
cao6pahaj YHYTpamH>HM IIJIOBHHM rryreBHMa HMa3H ua 6pO.!lY u.riH rrnoBHJiy, Ta.na 
ce cMaTpa .lla ce HaJ1a3H y JJ.p)KaBH yronopnm{H y Kojoj ce uana1u MaTwma rryKa 
6po,ua IVIH IlJIO.BHJia, HJIH aKO TaKBa Ma"fl1'łHa JiyKa HC HOCTOjH, Y }J,p)Karm 
yrOBOpHHU:H l.JHjn je pc3li,[(CHT yrrpaBHTCJh ÓpO.[(a HJJH ITclOBHJia. 

4. Onpe)l6e CTana l. TaKolje ce rrpHMjCibyjy Ha ,;.'lOÓHT o;{ Y'fCCTBOBaiha y !lJOH;ly, 
3aje,nHHl.fKOT' fiOCJIOBaH>a lfJlll OH MeljyHapO.llHC ITOCJlOBHC afCHilHje, aJ!l1 CaMO Ha 

OHOJUiKO )lOÓHTH KOja je .llOÓHjeua Ha TaKaB Hat.tHJI KOmiKO CC MO/KC IlpHIIHCaTH 
yąecmn<y, cpa3MCpHO F.beroBOM y)JjeJiy y 1aje.n;nH<IKOM noc;JoBal:hy. 

qJIAH 9. 
IloBe3aHa npcnpeha 

l. Ka.na: 

a) npeny3ehe jenile JJ.p)!<ane yronopnHu:e m-rpeKTHO HJm HHJtllpCKTHO 
Y'IeCTsyje y ynpaBJbaFhy, KOHTpo.ruł mm KarrHTarry npc.rw3eha i:J.Pyrc /J:P)KaBc 
yroBOpHHU:C, JiJIH 

6) HCTa ;lHHa Y'-ICCTByjy .llHpeKTHo HJIH HH.[(HpeKTHO y yrrpan.'Laii>y, 
KOHTpomr IU111 KaiiHTaJIY npeJ.ry3elia je,a:ue JJ.p)JGtBe yronopuHue u npe;.:(y3eha 
.npyre 1{p)JCc'lBe yroBopnuue, 

H y o6a cnyl.faja cTaapajy ce HJIH naMehy yc.noBH H3Mel)y n;sa npe.[(y3eha y IbHXOBHM 

TpfOBHHCKHM JL;iH cpHHaHCifjCKHM OLJ;HOCHMa KOjH ce paUHKyjy OJ~ OHHX KOjH 611 ce 
CTBOpHJIH H3Meljy HC3aBHCHHX IIpC.ll)'3Cfla, Ta.n;a CC CBaKa .U06HT KOja ÓU, OCHM Y THM 
ycJIOBHMa, 6mia o6patr)'HaTa je.unoM on npe,a:y3eha, rum :16or THX yc:roBa rmje 
OÓpa'tiyHaTa, MO:>KC yt<Jbyąl1Tił Y JJ:OÓHT TOr npe.[(y3ena H CXO,[(HO TOMC 0110pe30Banr. 

2. Kana ,l(p:>KaBa yroBoprmrta y .ll06HT Hei<or npe~w3eha Te ap:>KaBe yKJb)'l.fyje, H 
cxo.n;no TOMe orrope3yje, ao6u:T na ocHoBy Koje je npe.[(y3ehe apyre JJ.p)J(ane 
yrosopmu{e rmaTu:no nope3 y Toj ;.rpyroj l{p)J(aBH H ;ro6HT yKJhY'IeHa Ha Tai<an 
uat.tHH je .ll06HT Koja 6H 6nna o6pa<IyHaTa npe,'J:y3ehy npno rroMenyTe ,r:cp)J<ane .n;a cy 
YCJIOBl:l H3Meijy ,[(Ba npe.n;y3ena ÓHJia KaO H3Meljy l!Bajy HC3aBHCHHX npe.[(y3eha, Ta;la 
he Ta ;wyra ap:>Kana Ha o.n:rosapajyhrr Ha~mn npnHarO;{HTH InHoc nope~~a 
nanJiahenor na TY .n;o6wr. IlpiUIHKOM o.n:peljHBaiba TaKnor npHrrarol)tlBan,a. Tpe6ajy 
ce y3eTH y o63Hp .npyre OJJ.pe.u6e oBe KOHBCHl\Hje H H<l,L'lJIC:>KHe BJraCT» ,[(p:>Kane 
)'fOBOpHHUC f1e CC IIpCl\1.3 !10Tpe61:i MeljycoÓHO CaBjCTOBaTIL 
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qJIAH 10. 
)l,HBimeH,lle 

L .l\HBH)leH,n;e Koje qmpMa Koja je pe3H)leHT je)lHC L(p:>KaBe yrosopHHUe rmana 
pe3M)leHTY ,n;pyre .l(p:>Kase yrosopnHue MOry ce onope3HBam y roj ,n;pyroj .lJ.p)KaBH. 

2. Me~yrnM, TaKBe .,lUiBH.n;eH)le TaKo~e ce Mory onope3HBaTH y L(p)KaBH 
yrOBOpHHUH tmjH je pe3~,1I.eHT cpHpMa Koja IIJiana ,llHBH)lCH,LI.C, a npeMa 3aKOHHMa TC 
.ll.pii<a.Be. AiiH aKO je CTBapHH BJiaCHHK ,II.HBH)lCH,II.H pe3H)lCHT .n.pyre ,np)KaBC 
yrosopHHUe, TaKo Hannal'ieHH nope3 Hehe rrpena3RTH: 

a) 5 IIpO:UCHaTa 6pYTO H3HOCa )lRBR)lCH)lH aKO je CTBapHH BJiaCHRK cPHpMa (a 
He napTHepcrno) Koje .ll.HpeKTHO nocje,cyje nąjMalhe 25 npoueHaTa Kanm-ana 
cpHpMe Koja nnaha )lHBH)len.n.e; 

6) 15 IIpO:UeHaTa 6pYTO H3HOCa )lRBH)leH,Ll.H y CBRM .n.pyrHM CJI}'"'IajemtMa. 

Osąj CTaB Hene yrnuam na onope3HBafbe <fm:pMe y norne;zy lto6m1ł H3 KOjHx ce 
fUJal'iajy ,II.HBR)lCH)lC. 

3. ITojaM ",mnm,II.eHJ{e .. , Kao lliTO je KOpHUJłieH y osoM tUTany, 03Haqana npMxo.n 
H3 aKUMja IDIH .ll.PYrHX npasa Koja HHCY IIOTpaJKHBaihC, yąeCTBOBaJhC Y .ll.06HTH, HJlH 
IIpHXO.ll H3 .UpyrHX KOprropaTHBHMX npa.Ba, KOjH IIO)lJIHjC)KC HCTOM onopC3HBaibY KaO 
H IIpHXO)l H3 aK:UHja rrpeMa 3aKOHHMa ,Ap:>KaBC yroBOpHH:UC tUJjH je pe3R.Il.CHT cpHpMa 
Koja cnposo.uu pacno.ztieny. 

4. 0.upe.u6e CTaBOBa l. H 2. Rene CC IIpHMjeH>I1Barn aKO CTBapHH BJiaCHRK 
,UHBH)leH.uu, Kao pe3lł.ll.CHT je,m1e ~p:>Kase yrosopHHUe, rrocnyje y .n:pyroj )J;p)KaBH 
yrósOpHHUH ąujlł je pe3H,II.CHT <jmpMa KOja nnafia ,II.HBH,LI;CHJ{C rrpeKO CTaJIHC 
IIOCJrOBHe je,II.HHH:UC KOja ce Hana3R Y TOj .,ll.p:>Ka.BH, a XOJI,lJ.RHf Y O.lJ.HOCY Ha Koja Ce 
,zUI:BH.lJ.CH,II.C rrnahajy IIOBC3aH je ca TaKBOM CTaJIHOM IIOCJIOBHOM je,II.HHH:UOM. Y 
TaKBOM c.rryqajy nplłMjelhHBałie ce O.lJ.pep;6e ąnaBa 7. 

5. AKo cpapMa KOja je pe3H.UeHT je.11.ne ,[(p:>Kane yrosopnuue ocrnapyje p;o6HT mm 
nplłxop; O.ll .n.pyJ;"e .Z.W:>Kase yrosopuuue, Ta .upyra ,l(p')l(asa He CMHje HaMeTRYTH 
iiHkaKaB IIOpe3 Ha ,UHBH,II.CH)le KOje IIJialia cpHpMa, OCHM aKO CC TaKBC ,D;HBH,ll;CH.UC 
rmałl.ajy pe3li,D;CH'fY Te ,D.pyre .zq>:>KaBe HJIH aKO je XOJIAHHr y O,UHOCY Ha KOjH ce 
)l;H13lł,ll;CH,UC rrnahajy IIOBe3aH ca CTaJIHOM i:IOCJIOBHOM je)J.HHH:nOM Koja ce Hana3H Y 
TOj ,II.pyroj AJ)JKaBH, · HMTH HepacrrO,UHjeTheHy )J.06HT qmpMe IIOAJIO:IKHTR nope3y Ha 
·.ll.06HT HepaCITO.Il.HjeJheHY, qaK H aKO ce HCIIJiałieHe JI:HBH.lJ.CH.ll:C HJIJil 
HepaCIIO,II.HjeJDeHa )l06HT Y ITOTITYHOCTH illiH .ąjeJrHMHąHO caCTOje O)l ,D;06Hm HJIH 
npHXO,Ua KOjH cy HaCTaJIH Y JJ:pyroj .lJ.p)Ka.Blł. 

l{JJAH 11. 
KaMa Te 

l. KaMaTe Koje HacTajy y ,[l;p:>Ka.BH yrosopHHUR H nnahajy ce pe3HJJ:CHTY .llpyre 
,np)Kase yrosopRH:Ue Mory ce onope3HBaTH y TOj .lJ.pyroj .Up:>KaBH. 

_j 
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2. Mel))'THM, Te KaMa:re TaKolje ce Mor·y onope:HmaTH y ):ij:))!(aBH yronopmnlH y 
Kojoj cy HacnL'le H rrpeMa 3ai<OHHMa Te ,[.[piKaBC, alJif aKO je CTBapHH BJJaCHl1K KUMaTa 

pe3H,[.[CHT .npyre ,11pX<aBC yroBOpHHUC, TaKO H8ITJiahCHH nope3 HC CMH:je npeJJR'3HTH 

l O rrpoqeHaTa 6pyTo H3Hoca KaMaTa. 

3. Ee3 o63Hpa na o.npe.n6e cTaBa 2, KaMaTe Hane;J.eHe y cTaBy l. 6nhe onope:niBe 
caMo y ,11p)!(aBH yrosopHHUH y Kojoj je npHMaJJau pe3H/l.ern, rum je Taj npnManan 
CTBa:pHH BJracHHK Ka.MaTe n aRo ce Te KaMa-re nnahajy Bna,a;H jextHe o;~ J(piKaBa 
yronopHHua, rronHTHt!:r<Oj je.nHHHUH HJIH noi<rumoj nnacTH, HJIH UenTpannoj 6anuu 
J.(p)KaBe yronopHHUe HJIH 6Hno Kojo.i ycTaHoBH Koja je y crorrpor~eHTHOM 

BnacmnrrTny BJiaae je.nrre o,n: )J,p)J{ana yroBopnHua. 

4. JlojaM "I<al\fćlTe" Kao IDTO je KOpHilllleH y OBOM ~maHy 03H8'1UBa npHXOJl 113 

U0Yp8)!(J1BaH>a CBliX BpCTa, 6e3 063Hpa Ha TO 11a JIH cy OCHryprum XHJJOTCKOM HJIH 
noce nn npaso na y~recTBOBaiBe y ,'l06HTH .ny)!(HHKa, a uoce6Ho, upHXOil. o.n; 
,[.[p)!(aBHifX BpHjeL{HOCHifX IIaiiHpa H IIpHXO,[.[ 0;1_ o6BC3HHIW HJII1 3a.Izy)!(HifUa , 

yimy~Iyjynlf upeMHje H narpa,.a;e Koje cy se3a.He y3 TaKne BpHje,uHocne rrarmpe, 

o6ne3HHIXe rum: 3a.ny)J{Hmxe. 

5. 0;xpe,n;6e CTaBOBa 1. If 2. Hene Ce ITpHMjClhlfBaTił aKO CTBapHH B;1aCHHK KaMaTa, 

KOjH je pe1H.D.CHT je.n;ue OJl ..l(p)!(aBa yronopHHila, rrocnyje y ,r~pyroj )J,p;r<anH 

yronopHHUH y Kojoj Ka\1aTa nacraje, rrpeKo cTarme nocJiosne je.nHHHUe r<oja ce 

HaJia'm y TOj llP)KaBH H aKo je rroTpa)J{Iman,e y 0.1lHOcy Ha Koje ce rrnaha I<MtaTa 

none3ano ca TaKBOM CTaJJHOM nocnoBHOM je.n.HHHUOM. Y TaKBOM cJiyqąjy 

npHMjeFhHBane ce o,Upe.o:6e •m aHa 7. 

6. Ci\mTpa ce .na I<aMaTe nacTajy y je.n.Hoj O,'l )lp)f<aBa ynJBopHHUa KaJla je 

KcnnaTHJraq pe3H.lleHT TC .np)l{aBe, )"K.;oytJyjyhH TY l(p)!(aBy, noJIIITiftii<e je,UHHHUe H 

JIOI<anne nnacrH Te JIP)Kane. MeijyTFIM, KMa rmue Koje m1aha I<a.MaTy, 6HJIO .n;a je 

pe:m.n:errr je;l(ł:lC 0,[.[ ,11piKaBa yroBOpHHila lli1H HC, HMa CTaJIHY riOCJIOBHY je.niHIHilY y 
je)lHOj }.:4>1KaBH yroBOpHHUH Y BC3H ca KOjOM je 3a,..Tty/KCHOCT Ha f\Ojy ce KaMaTe 

TIJianajy HaCTOJJa, H 8KO Tai<By KaMaTy CH OCH Ta CTaJJHa liOCJIOBHa je;.UiHHIXa, Ta,lW CC 

CMaTpa ,ua cy Te Ka."\:tare HaCTane y .np)!(aBH y I<ojoj cc HX1a3H cTaJrua nocnoBHa 
j C)lHfiH I{ a. 

7. Ka)1a 36or rroce6nor O)lHOCa HTMe~y HCTIJiaTHOJ{a H CTBapnor BJJaCHHI<a KaMaTa 

HJIH H3Me~y lbHX o6oje H HCKOf )lpyror .lJifUa, H3HOC I<aMaTe, Y3HMąjyfiH y 063Hp 
IIOTpa)J{HBaH:.e 3a Koje ce IDJafia, npena.JH H3HOC KOjH 6H HCIIJTaTH;13.Il H CTBapHH 

BJiacHHK I<al\1a.TC )lOrOBOpliJIH )la HeMa TaKBOr O}l,HOca, O)'~pC)l6C OBOI' l:JJJana 

IIplłMjCii>Hnałie ce CaJ\.fO fia llOCJhC,[.[łhe IIOMeuynr H3HOC. Y TaKBOM CJJY<Iajy, BIUI!aK 

HCITJiaTe OCTaje onopC3HB npe!l.ta 3aKOHHMa CBaKe J.(pJKaBe )'fOBOpHHUC, }'3HMajynH y 
o63Hp .npyre o.npe.n;6e oBe KOHBeHimje. 

qJIAH 12. 
Ha..:na.n:e 011 ayropc..:nx npaBa 

l. Ha.I<Ha,LJ.e 011 ayropCKHX npaaa Koje HacTajy y je,n:uoj ):W)!(aBH yronopHHIJ;H, a 

nnanajy ce pe~m.n:enry 11pyre )J,pJKaBe yrosopHHI(e, Mory ce orrope3HBaTH y Taj 
,ZĘpyroj l(J))!(aBH. 



2. MeljyTHM, TaKBe HaKHa,ue Mory ce onope3HBam y .L(p)J.(aBH yrosopmuu-1 y Kojoj 

HaCTajy H npeMa 3aKOHHMa TC np)KaBC, aJIH aKO je CTBapHH BJTaCHHK HaKHa,n.a 

pe3H.UeHT npyre ,l.(p)J.(a.Be yroBopHHUe, TaJia TaKo HanrraheHH nope3 He rrpeJia1H l O 
rrpou;efłaTa 6pyTO H3HOCa HaKHa,Qa. 

3. fiojaM "HaKHa}le on ayTOpCKHX IIpaBa" KaO UITO Ce KOpHCTH y OBOM •maHy 
03Ha'iaBa yrmaTe 6Hno Koje Bpcre npHM.Theue Kao HaKRana 3a KopmuheH>e HJTH 

npaso Ha KopHUiheH>e CBaKor ayropcKor npaaa, naTeHTa, 3arnTHTHOr 3HaKa, nH3ajHa 

rum Monena, nmma, rajHe <}>opMyne HJIH noCTynKa, HJIH 3a Kopmnner-~>e HJIH npaBa 

Ha KOpHmheH>e HH.UYCTpHjCKe, KOMepuHjaJIHe HJIH H3Y'iHC onpeMe HJIH 3a 

HH<}>OpMauHje O HH;:t;yCTpHjCKOM, KOMepuujaJIHOM HJIH Hay'łHOM UCK)'CTBY (3Haihe). 

4. Ox1pen6e CTaBOBa l. u 2. Hehe ce rrpHMjeH>HBaTH aKO CTBapHH BJiaCHHK 

HaKHa,I{a O}l ayropCKHX llpa.Ba, KOjHje pe3H,UCHT je}lHC .[(p)J.(aBe yrOBOpHHUe, llOCJiyje 
Y ;:t;pyroj ,l.lp)J.(aBH Y KOjoj :fłaCTajy Te HaKHa}le, npeKO CTaJIHe ITOCJIOBHC je.D;HHHilC Koja 

Ce HaJia3H Y TOj Ap)J.(aBH H aKO je npa.BO HJIH BJiaCHHliiTBO y O}lHOCY Ha Koje ce 
ITJianajy HaKHa.D;e O)l ayTOpCKHX rrpaBa ITOBe3aHO ca TaKBOM CTa.JJHOM IIOCJTOBHOM 

je,D;HHHUOM. Y TaKBOM crryqajy npHMjeH>HBah:e ce o,D;pe,D;6e 'łJlaHa 7. 

5. CMarpa ce Jia HaKHa,ne on ayTOpcKHX npaBa uacTajy y je.n;Hoj OJI ,l.I:p2KaBa 

yrosopmtua Ka,ua je HCilJiaTHJiau pe3HJICHT re Jip)J.(ase, YKJ&yąyjyhH TY Jip)J.(aay, 

noJIHTH'iKe jenHHHUe H JIOKaJIHe Bnacm Te JIP)Ka.Be. MełjyrHM, KaJia mme Koje nrraha 
H~Ha.a;e OJI ayropcKHX rrpasa, 6HJio .n:a je pe3H):{CHT je;lHe o.n: ,L{p:>KaBa yrosopHHUa 

HJIH He, HMa CTaJifłY TIOCJIOBHY je,n:HHHUY y je,n;Hoj ,l.{p2KaBH yrosopHHUH Y BC3H ca 
KOjOM je HaCTaJia o6aBe3a TIJiaDaH>a HaKHa,ue OXI ayTOpCKHX npaBa, lł aKO TaKBC 

Hlllrna,n;e on ayropCKHX npaBa CHOCH Ta CTaJIHa ITOCJIOBHa jC,[l,HHHUa, TB,[(a Ce CMaTpa 

xra cy Te naKHa)le on ayropcKHX npaaa HacTarre y XJP)J(a.Blł y Kojoj ce narra3H cTaJIHa 

TIOCJIOBHa jenHHlfiJ;a. 

6. Ka,n;a 36or noce6HOf onHoCa H3Meljy HCITJTaTiłOUa H CTBapHOf BJTaCHHKa HJilł 

H3Mełjy l:hHX o6oje H HeKor .!{pyror JIHIJ;a, H3HOC HaKHa,n;e Ot( ayropCKHX npana, 

)'3H:MajyliH y o63Hp Kopmnłielhe, npaso HJIH HH<}>OpMauHjy 3a Koje ce nrranajy, 
npeJTa3H H3HOC KOjlł 6H HCITJiaTHJiaU H CTBapHH BJiaCHHK X(OfOBOpHJil1 ,n:a HCMa 

TaKBOr onnoca , OAJ)en6e osor 'łJiaHa npHMjeH>HBahe ce caMo Ha nocJ&enH>e 

noMeHyrH H3HOC. Y TaKBOM crryąajy, BHmaK HciiJiaTe oCTaje orrope3HB rrpeMa 

3aKoHHMa CBaKe ,l.(p)l(a.Be Yl'OBOpHHUe, YJHMajyhH Y o63lłp npyre O.!{petx6e OBe 

KOHBCHUlłj e. 

"lJJIAH 13. 
KanHTaJIHii )lo6n:u;H 

l. ,lJ,o6HUH KOje OCTBapH pe3HneHT je,n:He ,l.(p)J.(aBe yrOBOpHHUe 0,!{ OTyljeH>a 

uenoKpeTHe HMOBHHe uaseneHH y 'iJTaHY 6. H KOjH ce Hana3e y .n:pyroj ,lJ,p)J(aBH 

YfOBOpHHUH MOryce onope3HBaTH y TOj .n:pyroj .Up)J(a.BH. 

2. ,lJ,o6ID.:(H 0)1, OT)'l}e.a.a ITOKpeTHe HMOBHHe KOja 'iHHH XIHO ITOCJIOBHe HMOBlłHe 

crarrue rrocnoBHe je.!{Hmme Kojy npen:y3ełie jexrue ,l.I:p:>Kase yrosopRHUe HMa y 

l 

l 
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,'J;pyroj }:ijJ)l<aBM yroBOpHHli,H, YKJhytiyjytm .[(06HTKC OJ.L OTyljełba Te CTaJTHC IIOCJTOBHC 
je,aHmn~e (cruvm mm ca 'illTaBHM rrpeJ{y3eneM), Mory ce onope3HBaTH y Toj npyroj 
.[(p)l(aBH. 

3. f(o6HI{H 0}( OTyljCH>a 6pO.ll:OB8, aBHOHa HJIH JJ:p)'l<!CKHX B03UJI8 KOja CC KOpHCTC 
y MeijyHapo.'UIOM cao6pałiajy, rr-1osmm Koja ce KopHcTe y cao6pahajy yHyTpamihHM 
IIJIOBHHM nyTeBHMa HJlH UOI<pCTHa HMOBHHa KOja CC O.[t!IOCH H3 yno-rpe6y TaKBHX 
6po}losa, amrona, ll:PYMCKHX uo3mTa HJIH IIJIOBHJia, onope:mBH cy ca.Mo y J{plf<aBH 
yrosopHH!.(H y Kojoj ce HaJia3H MjecTo CTBapiie yupane npe;.Ly3ena. 

4. Jl:o6rH.LH Koje pe3H.[{CHT je.n:He ):{piKane yronopHHne ;ro6Hje o.a crryljeiM aKnHja 
lfHja BpHjC,r{HOCT BHIIIC 0).:( 50 npOI{CHaTa rrporrm.Jia3H JlHpCKTHO H.JIH Hl!!lHPCKTHO H3 
HCIIOKpeTHC lfMOBHHC Koja ce Ha1a3H y !lpyroj /."{p)l{::U311 yn>BopHHUH l\10l'Y CC 
onope:msam y Toj ,'l;pyroj .np)KaBIL 

5. ,Uo6nUH O.D, OTyljeJba 6rmo Koje HMOBHHe, OCHM OHe KOja je HaBC!lCHa Y 
CTaBOBHMa l, 2, 3. H 4, OTIOpC3FIBH cy CaMO y j:(p)KaBH yroBOpHHUH Y KOjoj je 
OTyljHJiaU pC3H,'J;CfiT. 

t.I.;lAH 14. 
fipHXO,ll OJ( HCCaMOCTa.TJHOI' pa;_.a 

l. Y CKHa"J;y ca o.npcl.{6ruvta ą:;rranona I 5, 17. H 18, Mjece"me nnaTc, Ra.[(HHUC H 
.D,pyraCJlM'IHaHaKHa.[{a 3a pa;.{ KOjy OCTBapyje pC3HJ"(CHT je.nne )l;p)l(aBC )'TOBOpHHllC 
na ocuony 3arrocneJha, onope3RBa je CfThfO y roj Jlp)KaBH, ocHM aKo ce 3anocnei-be 
OCTB<ipyje Y ,'l;pyroj }:ijJJI<aBH j'rOBOpHHUM. AKO CC '3al!OCJICJhC OCTBapyje Ha Taj 
HatmH, HaJ<:Ha.[{ll 311 pa,.~ KOja ce OCTBapH Ha T<'lj Ha"THII MO)l<C ce OIIOpC3HBaTI1 y TOj 
JtpyTQj !lp).l<aBH. 

2. bC3 063Hpa Ha o.n;pe,'I;6e CTaBa l, HaKHa,'J;a 3a pa.[{ Kojy OCTBapH pe3U,2lCHT je.[{HC 
):{pJI<aBe YfOBOpHHUe Ha OCHOBy 3aiiOCJieJha y )!pyroj ,[(p:>KaBH yrOBOpHFII.{H 
orrope3HBa je cruvw y npBo FiaBe.neHoj JJ.p)KaBH: 

a) aKo je npHMaJian npHcyTaH y ,'l;pyroj L{Jllf<aBH 3a HCKH nep11o;r mm 
nepHOJ(e KOjH CBCYKYIIHO HC npena3e 183 .[{aHa y CBaKOM nepHO/~Y 011: 12 
Mjeceru1, a noą:esmH HJU1 3anpma.Bajynu y o.n:roBapajyhoj qm:ci<a;moj ro.!lHHH; a 

6) aKO je HaKIIaJla 3a pa;.! fiJianeua O}{ 11!111 y HMC fiOCJIOJ.LaBI(a KOjH rmje 
pe3H,2lCHT Apyre .D,pJI<aBe~ 11 

B) ai<O HaKH8JlY 3a pa,n; HC CHOCH CTaJma HOCJIO.Blia je;(HHHL(Il I<Ojy 
fiOCJIO).{aBau HMa y ;~pyroj .np:>KaBH. 

3. DC3 063Hpa Ha rrpeTXO,'J;He O,'I;pC;.{6e OBOI' lJJ!aHa, HaKHa,lJ;a 3a pa.[{ KOjy OCTBapyje 
pe'3H)"J:CHT je.'J;He )J,p)l{aBe yronopHHli.C na ocuosy 3arrocneH,a Ha 6po.ny, asnony IUm 

APYM:ćKOM so3n.Jry KojHM ce yrrpanJba y Me~yHapo.uuoM cao6pal'iajy, Hmr Ha 6po,'ly 
KOjH ce 6aBH rrpeBó30M YH)'TpailllhHM TIJIOBHHM U)'TCBliMa onope3HBa je Cal\W y TOj 
JlPJI<aBH. 

... ·-·-·· ··er' ··- ·--- -- -··· -
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'liJIAH 15. 
MeuauepcKe naKHan;e 

L MeaauepcKe iłarma,t(e H ~pyra CJIH'łHa nnaharba Koja ocTsapyje pe3n~eHT 
jMue )J;p)J(aBe yroBopauue Kao 'l.lla.H ynpaBHor o~6opa I-IJIH na,!l,30pHor o,11,6opa, HJIH 
6HJIO Kojer CJIHąHOI' opraaa HCKC <}mpMe KOja je pc3H,!l,CHT ,11,pyre )J:p)J(aBC 
yrosopanue, Mory ce onope3HBaTH y Toj ,11,pyroj ~p)J<aBH. 

2. oe3 o63npa Ha O)lpe~6e CTaBa l, MeaauepcKe naKHa~e H ~pyre cmPme 

HCIIJiaTe :Koje OCTBapyje pe3H,UCHT je,nue Jl:p)J(aBC yroBOpHHilC Kao 'IJiaH ynpaBHOf 

ltJIH Ha,U3opaor o~6opa, HJIH 6uno Kojer cnuąaor oprana ueKe qmpMe Koja je 
pC3_HftCHT ,!l,pyre ,IWJKaBC yrOBOpHHl].C, a HC 6aBH CC aKTHBHO TprOBHHOM HJIH HC 

nocnyje Y TOj JJ:PyrOj .[WJKaBH yrOBOpHHilH ( OCHM }.JjenaTHOCTH HHBCCTHpaiba HJlH 
ynpaBJbaiba HHBeCTHIJ.HjaMa, OCHM a.KO CC TC aKTHBHOCTH. cnpOBO,!l,C ca KJIHjCHTHMa 
KaO ,!l,HO pe~OBHOf TIOCJ10Bałha HCKC 6aHKe, OCHrypasąjyher JJ:PYIIITBa, 
perHCTPOBaHor ~Hnepa HJIH <jJHHaHCHjCKe ycTaHOBC Koje npuMajy .UCII03HT), 

onope3yjy ce caMo y rrpso noMeHyTOj .ll.PJKaBH. 

'liJIAH 16. 
YMjernuuu H cnopTiłCTH 

L DC3 063Hpa Ha O.lJ.PC.lJ.6C ąnaHOBa 7. H 14, ITpHXO.lJ. Kojer OCTBapyje pe3lł,Ll.CHT 
je;LUie )J;p:>Ka13e yroBOpHHU.e KaO H3BOljaą, KaO lllTO je fl030pHillHH, <flHJIMCKH, pa,!l,HO 
HJlli TCJICBH3HjCKH yMjeTHHK, ID1H MYJHąap, HJIH TiaK KaO CIIOpTHCTa, H3 JIHTffiliX 
aKTHBHOCTH Tor pe3H.ll.eHta KOje npOBO.ll.H y ,npyroj )J;p)J(aBH yrosopHHIJ.H, MO)l<e ce 

otropesuBatu y Toj .lJ.PyToj .lJ.P)l(aBH~ 

2. Ka.n;a npuxo~ O.ll. JIWIHHX aKTHBHocm Koje nposo~H H3Bot)aą HJIH cnopTHcTa 
KaO TaKaB HC 0Ma3H H3BOljaąy HJIH CllOpTHCTH JIH'lliO Hero HeKOj ,!l,pyroj OC06H, Tąj 
rrpuxo.n: MD)l{e ce, 6e3 o63lłpa ila O.ll.pe.n:6e tmaaosa 7. H 14, onope3HBaTH y oHoj 
Jl:p)J(aBH YfOBOpHHUH Y Kojoj ce H3Bpruasajy aKTHBHOCTH TOr H3BO~aqa HJIH 
CIIOpTHCTC. 

3. DC3 063Hpa Ha O):(pe,!l,6e CTaBOBa l. H 2, IIpHXO~ KOjer OCTBapyje pe3H,!l,CHT 
je~e .[WJKaBe yrOBOpHHU.C O~ JIH'lliHX aKTHBHOCTH Te OC06e KaO H3Boljaąa HJIH 

cno:pTHCTe onope3HB je caMo y Toj ;ZqJJKaBH aKo ce aKTHBHOcTH cnposo.ue y .ll.pyroj 
,l(p)J(aBH yroBopHlłUH YHYTap OKBHpa KymypHor HJ1H cnopTcKor nporpaMa 

proMjeHe, Kojuje o.n:o6peH o.n: o6ujy ):{pJKasa yrosopHnua. 

'liJIAH 17. 
fleH3Hje H C.TIH'łłłC HaKHa)J;e 

Y cKJia.n:y ca C1"aBOM 2. qnaaa 18, neH3Hje H ~pyre cnu .. me HaKH~e Koje ce 

HCIIJianyjy pC3H,llCHTY je,UHC ,lWJKaBe yrOBOpHH:Qe Ha OCHOBY paanjer 3anoCJICłha 
onbpe3HBe cy caMo y roj ;ZqJ)J(aBH. 

~\ 



IJJIAH 18. 
CJIY'K6a y BJia,lJ,H 

1. a) IL'1aTe, HMH1m;e Ił .n:pyre cJIHąHe HaKHa.n.e Koje )lp)KaBa yronopHH~a HJIH 
H>ena noJIHTwrKa je.umnma mm noKanna snacT rm:ałiajy noje.znm~y 3a ycnyTe 
npy*eHe Toj .up)lca:Jm mm: je.nHHHn;H HJIH snacnr orrope3HBe cy caMo y Toj 
,n:p:a<aBH. 

6) MeijyrHM, TaKBe rrnaTc, Ha,n:HHI~e H .n;pyre CJmąne aaKHa.ue orrope3HBe cy 
CaMO y .npyre>.i Jlp)KaBH yroBopHHUH ruco cy ycnyre npYJKeHe y Toj .zq>)l(aBH, a 
rroje.nHnauje pC3H,n:enT Te ,n:p)J(aBe H: 

(I) ,n:p)J(aBJT:.amm je Te .zq>)J(aBe; HJIH 

(II) nąje nocTao pe:m.n:enT Te .np)J(aBe caMo .na 6H npy)J(aO Te ycnyre. 

2. a) .6e3 o6:mpa na O.l(pe.n6e CTaBa l, c BaKa rreH3Hja H ,n:pyre cmrąne nru<Ha,n:e 
Koje ce nnałiajy noje.n:nn~y o.n: HJIH U3 4>oH.UOBa je.n;ne Jlp)!(aBe yrosopHHIJ,e, HJIH 
.A>eHC llOJIHTHąKe je,n:HHH~e HJ:IH JIOKaTIHC BJiaCTH, 3a ycHyre np)')l{CHC TOj ,n:p)!(aBli 
rum rnenoj jen;HHH~li HJIH BJiaCTH, onope3HBC cy car'.w y Toj ;rp:>KaBH. 

6) MeljyrHM, TaKBe neH3Hje H .n:pyre CJIHl.IHe HaKHa.l(e onope3HBe cy caMo y 
,ll,pyroj Jlp)!(aBH yrOBOpHHUH aKO je noje,n:HHaU pe3H.l(CHT H ,n:p)l<aBJbaHHH TC 
.n:p)!(ase. 

3. 0.n:pe.n:6e 1.manona 14, 15, 16. H 17. npHMjeJbHBałie ce na ITJ1aTe, na.n:nuue, 
llCH3l;lje H ,n:pyre CJIH:ąHe HaKHa)J.C KOje CC IIJianąjy 3a IIOCJIOBC Koje H3BplliaBa 
J{p)!(ąBa yrosopnm~a HJIH a.ena norrHTHąKa.je;:umH~a HJIH JIOKa.rrHa BJiac-r. 

lJJIAH 19. 
Cry.lleHTH 

YnnaTe Koje cTy.n:enT, yąeHHK HJIH npimpaBHHK Koja je mm je 6Ho nenocpe.n:no 
rrpHje nocjeTe je.n:ne Jlp)!(aBe yrosopnm~e pe3H.n;CHTY .l(pyre .llP)!(aBe yronopmrue H 
KOjH ce y rrpno noMenyroj .llp)!(aBn: narraJu ucKJT:.yąuso 16or o6pa30BaH>a HJIII o6yxe 
ror noje,~J,HHHa npuMa pa.n:H H3,n:p)J(anan:.a, o6pa30BaFt.a rum o6yKe Tor noje.n:un~a, 
nene ce orrope3HBaTH y rrpno rroMenyroj ,n:p)!(aBH, no.n: ycnonoM L(a je H3Bop TaKBHX 
yn.llaTa BaH .n:p)!(aBe. 

IJJIAH20. 
OcTaJIH rrpHXo,lJ,n 

l. CTaBOBH rrpuxoL(a 1 pe3H,lleHTa J{p)!(aBe yrosopnHue, r;:Qe ro.n: .LJ,a uacTajy, KojH 
HlfCY OfipaljeHH Y rrpeTXO,l(HHM ąJJaHOBHMa OBC KOHBCHUI1je, OIIOpC3HBH cy CaMO Y 
TOj ,llp)!(aBH. 



2. 0.npe.n6e CTaBa l. Hene Ce rrpHMjeFblfBaTH Ha npHXO.LJ., OCFIM Ha ITpHXO;l O.LJ. 
HeiiOKpe'rHC HMOBHHC KaO illTO je HaBC)lCHO Y CTaBY 2. ''IJlaHa 6, aKO IlpHMaJTal( 
TaKBor npHXo,Ua, Kao pe3n.UeHT je.une L{p'IKase yrosoprmue, nocnxje y .upyroj 
,IijJJKaBH yrosopHHI.J;Ił: npeKo CTaJIHe nocnosne je.n.Hmrue Koja je cMjemTena y n>oj, a 
IIpaBO HJIFI HMOBHHa Y IIOfJIC.IlY KOjHX CC IIJiaba rrpHXO)l je IIOBe3aH Ca TaKBOM 
CTaJIHOM nocnosnoM je.uHnHnOM. Y TaKBOM cnyąajy npHMjeihHBahe ce onpe.LJ.6e 
"'JUlHa 7. 

3. Ee3 o63npa na o.upen6e cTaBa l, CT'dBOBH npHXo.ua pe3H)lCHTa je.a:ne .II:p'IKane 
yroBOpHIU'e l<OjH HHcy TIOMeHym y IIpCTXO)lHHM "'.JJaHOBHMa OBe I<OHBCHUHje, a 
flaCTajy y .npyroj JJP'IKaBH yrosopHHUH, Mory ce, TaKotje, onope3HBaTM y TOj .a:pyroj 
.llP)KaBH .... 

qJIAH21. 

KanHTa.TJ 

l. KanHTan y o6JIHKY nerroKpCTHe HMoBmre naseJJ.eH y qnany 6. onor cnopa3y'Ma, 
truj H je BJiacHHK pe3I{)leHT je,UHe J(p'IKane yrosopnaue, a nana3H ce y .a:pyroj .II:p)!cam1 
yrOBOpHHUH, MO'IKe ce onope3HBaTH y TOj .Upyroj .Up'IKaBH. 

2. KarniTan y OÓJIHKY IIOKpeTHC HMOBHHC KOja je )lHO IIOCJIOBHC HMOBHHC CTaJIHC 
nocnosne je.ummne Kojy npe.uy3ene je.une ,n:p)!(aBe yronopmrue HMa y .upyroj 
,[{_p)J(aBH yroBopHHU:H MO)l(e ce onope3HBaTH y Toj .n.pyroj .np)J(aBH. 

3. KarmTan y o6JIHKY 6po.uosa, asRona mm JJ.pyMCKHX B03HJia KojHMa ce 
ynpą.slba y Meijynapo.unoM cao6pahajy H nnoBHJia Kopmrrnennx y cao6panąjy 
yn:yrpaniiblL.\f TIJIOBHHM IlyTCBHMa, Te y OÓJI'IU<)' IIOKpCTHe HMOBHHC KOja je 110BC3aHa 
ca )'Dpa.BJbafbCM TaKBHM 6pO,IlOBHMa, llJJOBRJIHMa, a.BHOHHMa HJIH .llPYMCKHM 
Bo3HJIHMa, onope3HB je caMO y ,[{p'IKa.BR yronopnHUH y Kojoj ce nana3H MjecTo 
cTBapne ynpase npe.uy3eha. 

4. CBH .upyrn eneMeHTH KanaTana je.unor pe3H)leHTa ,np)l(ase yronopnaue 
orrope3HBH cy HCKJB)"''HBO Y TOj )J:p)J(aBlf. 

lłJIAH22. 
YKH,lJ.ałhe ,!lBOCTpyiCor ooope3HBałha 

l. Y cnyqajy I>ocHe H XepueroBHHe, ,UBOCTpJKo onope3aBaibe H36jerasane ce na 
CfhC,l},eh:H Ha"'HR: 

a) Karta pe3H.UCHT EocHe H XepuerosHne ocTBapyje npHxo.n. HJIH rrocjenyje 
KaiiHTaJI KOjH ce, Y CKJia.rtY ca o.upe,U6aMa OBe KOHBeHUHje, MO)!(C onope3HBaTH 
y floJbcKoj, EocHa HXepneroBHHa .nonycTHne: 
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- Kao o,n:6HTaK o.u; nope3a Ha .u;oxo.n;aK Tor pe3RJteFrra, H3HOC jenHaK nope3y Ha 
J10XO,':{aK KOjH je mraneH Y TioJJ,CKoj; 

- Kao on6rnaK otr nope3a na KanRTaJI Tor pe:m;~eHTa, H3HOC jenHaK nope3y na 
troxotraK KOjH je nJiaheH y Tio.rhCKoj. 

MeljyTHM, y o6a c.rryqaja TaKaB on6HTaK m:he upena3HTH oHaj ;uw rrope3a Ha 

llOXOJ~aK J.JjJH nope3a Ha KafiHTaJI KOjH je H3pa'T)'HUT npHjC )l3Bafha OilOHTKa, 
IITTO CC MO)KC !IpHIIHcaTH, KUO UITO MO)!(C 6WfH CJiyqaj, !IpHXO)~y HJIH KUTTHTa.HY 

I<ojH ce MO)!(e onope:mBaTH y IloJbCI<Oj. 

6) KUJ-:r;a ce y CKJI<lJl:Y ca 6HJIO KOjoM otrpetr6oM KmmennHje npHXOJl ocTBapeH 
on mm KanHTaJI y BnacnHIIITBY pe3HtrenTa BocHe H XepueroBHHe ocJro6alja o;:t 
nope3a y BocHH H XepueroBHHH, Bocn:a H XepueronHHa, ynpKoc TOM e, KOJl 

paqyHart.a H3HOCa IIOpe3a na OCTaTaK .llOXOTKa HJIH K3fiHTaJia TO!' pC3H)lCHT3 
MO)Ke y3eTH y o63Hp npHXO)liDIH KarrwraJI ocno6ofjeH Ol( rrope3a. 

2. Y CJI)rtmjy TioJhCKe, ;mocrpyKo onope3uBal-be H36jeranahe ce Ha CJhC.'J.CnH 
HaLJHl·C 

a) Ka.ua pC3IUJ,eHT TioJ:bcKe OCTBapyje npnxo.n: mm nocje;.(yje KamnaJI Koju cc y 
CI018}()' ca 0JJ:)JC.U6aMa OBC KOHBCHIJ;Hje MO)J{C OIIOpC31iBaTH Y DOCHH H 
Xepu:erosHHH, IToJLCKa he, y CKJiatrY ca oapea6aMa Ta'łKC (6) oBor CTaBa, 
OCJ1060trHTH TaKaB npHXO)l fiJIH K3IIHTUJ1 OJ:{ nope:m: 

6) Ka.n:a pc~m)leHT TIOJLCKC ocTBapyje npuxo.u tLlH KaiiHTaJrHe "'lOÓHTKe KojH 
ce, y CKJI<lJl:Y ca o.upetr6a.Ma ~maHoBa 7, l O. 11, 12, 13. mrH 20, Mory 
onope3HBaTH y BocHH H XepueroBHHH, IloJhCKa 11e JI03BOJTIITH Kao oxt6rnaK oxt 
nope3a Ha ,TI:OXO.[{aK HJIH KaiTHTa'IHC ,TI:06HTKC TOr pC3H,TI:CHTa H3HOC jC}.:(JfaK 
nope3y Ko.iu je rmałieH y BocHn H Xepu.crosnHa. Me~yTHM, TaK<lB o.r.t6HTaK 
nehe npeJTa3HTH tJ:HO nope3a, Kao rmo je H3pa~rynaTo npnje JJ.aBmha o;:~;6HTKa, 
KOjH CC MO)f<C riplHU!CaTH TaKBOM npHXO.UY UJIH KaHHTa.TIHOM ;1,0ÓHTJ<Y KOjH 
rroTHlfe H3 I>ocne rr Xepneronnue; 

B) Ka,n:a ce Y CKJI<lJl:Y ca 6HJIO KOjHM onpetr6aMa OBC KOHBCHI(Hje npHXO.l.{ 
OCTBapeH OJl HJIH KaiiHTaYI y BJIUCIUfiiiTBY pe:mJJ:CHTa IloJLCKC OCIJ06alja OJl 

rrope3a y Tio.JhcKoj, TioJhCKa, yrrpi<oc ToMe, KoD: paqynarha H3IJOca rrope3a Ha 
OCTaTaK llplfXOL1.8 llJfH K3ITHTaJia TOr pe3H)lCHTa MO)J{C peTH y o63Hp HpHXOJL 
HJIH KamnaJI ocno6oljen O.ll nope3a; 

r) 0J.:q>C,TI:6e Ta'łKe (l) Hehe ce llpHMjeiMfBaTH Ha IIpHXO.l.{ OCTBapeH O)l HJJH 

Kamnan Y BflaCHHIIITBY pe3H/{CHTa rio.!bCKe K3)];a BocHa H XcpueroBaHa 
IIpHMjeH>yje O,Upe.u6e OBe KOHBeHLmje tra 6H OCJJ060)1YfJia T3KaB npiDCOtl IW.H 
KaiiHTa.n o.n: nope3a min npnMjeH,yje o.n;pe.n;6e cTaBa 2. tiJ!aHOBa l O, 11. HJIH 12. 
Ha TaKaB IlpHXO,TI:. 



'IJIAH 23. 
He)lHCKpHMHHanuja 

l. LW)J(aBJLaHH je.uue LW)J(aBe yroBopuHue y .lq)yroj ,Up)!(aBH yrosopHHilH uehe 

6Hru IIO,l(BprH)"rH OUOpC3HBa:H>Y HJIH 6HJIO KaKBHM I10BC3aiUIM )'CJIOBHMa, KOjH cy 

;npyra"'IUjH HJlH npe;nCTaBJbajy BCllH TCpCT O,U OTIOpC3HBaiba H TIOBC3aHHX YCJJOBa 

KOjHMa Ap:>KaBJbaHH Te ,l(pyre .Up)l(aBC jecy HJlH Mory 6UTH riO.UBPrHYTI1 y HCTMM 

OKOJIHOCTHMa, rroce6Ho c o63HpoM Ha npe6Inill.T.IHll1Te. Osa o.npe.u6a he ce, 6e3 

063Hpa Ha O)lpe.n:6e l{JlaHa l, npHMjCfbHBaTH Ha JIHUa KOja HHCY pC3HllCHTH je,UHe 
HJIH o6Hjy ,L(p)J(a.Ba yrosopHHUa. 

2. Onope3HBa:H>e CTa.T.IHe rrocJIOBHe je,nHunue Kojy rrpeJJY3ełie je.nHe ,Up)J(aBe 

yrosopunue HMa y .npyroj J(p)J(aBH yroBopHHUH nehe ce o6paqyuasaTH 

HenoBOJóHHje y roj ;npyroj ,llp)l(aBH Hero onope3HBa:H>e Koje ce npHMjelhyje Ha 

rrpe,l(y3eha Te ,npyre ,Up)IGlBe Koja 06aBJOajy HCTe 8KTHBHOCTH. Osa o.npe)l6a HC MO)J(C 

Ce ryMaąHTH Ha Hal{HH )la o6a.BC3yje ,L(p)l(aBy )'fOBOpHHUY .na O,l(06pasa pe3H,UCIHY 

.Upyre ,Up)KaBC yroBOpHHUC CBe JIHąHe O,U6HTKC, 0Jl8KI11Hl\C H pC,U)'KUHje Y CBpXe 

onope3HBa:H>a 36or rpaljaHcKor craryca HJIH nopo)lHąHHX o6ase3a Koje o.no6pasa 
CBOjHM pe3H)lCHTHM8. 

3. OcHM r)Jje ce npHMjefbyjy O;lpe)l6e CTaBa 1. ą.T.Iaua 9, cTaBa 7. ąnaua 11, CTa.Ba 

6. l{JlaHa 12, KaM8Te; Hai<łia,L{e O)l ayrOpCKHX npaBa I1 ;lpyre HCI1Jl8Te KOje IIJiaha 

npe;Zzy3ehe je)lHe ,[(p)J(aBe YfOBOpHHUC pe3H)leHT)' )lpyre ,[(p)l(aBe yroBOpHHUC he ce, 

Y CBpX)' O,l(pCljHBaińa OIIOpC3HBC )l;06HTM TaKBOf rrpe.n;y3ełia, MOnH O)l6HTH npeMa 
HCTHM ycnoBHMa Kao .n;a cy IIJianeue pc3n.neHTy npso rroMeHyre .n;pJI<aBe. MeTo TaKO, 

MOrybH )lyro:au npe.n)'3elia je.zme ,n:p)J(aBe yrosopnHue pe3H.UCHT)' .npyre ,[ijJ)J(aae 

yrosopHHUe he ce, y cspxy o.npeljnBaińa onope3HBor Kannrana TaKBor npe.n;y3eha, 

MOOO O)l6HTH npeMa HCTHM )'CJIOBHMa KaO .n;a Ce .n:yryjy pe3H)lCHT)' IIpBO IIOMeH)'TC 
)lp)J(aBe. 

4. l1pe.n;)'3eha je.n;ue ,l(p)J(aBe yrosopunue, ~mjn je KanHTan y nomyuocrn HJIH 

.z:tieJIHMwąuo y snacHHillTBY HJIH no.n .nnpeKTHOM H.T.IH H.FI)lHpeKTHOM KOUTpOJIOM 
je)luor HJm BHIUe pe3H)leHaTa ,ll.pyre )J;pJKase yrosopu:nu:e, Rene y npso rroMeHyToj 

.Up:>KaBH 6HTH ITO)l;JIOJI<He 0110pe3HBaH.Y RJIH 3axTjeBHMa KOjH cy IIOBC38HH ca THM 

IcOjH C)' .n;pyraąHjl:l HJIH HeiiOBOJbHHjH O)l onope3HBaiha HJlH BC3aHRX 3axTjeBa 

KOjHMa IIO,llJIHje)!()' ;npyra CJI]{ąHa npe,l(y3eha llpBO IIOMeHyTe Jlp)ł(aBe. 

5. 0)lpe)l6e osor qnrura hece, 6e3 o63Iłpa ua o)lpe)l6e ~maua 2, npHMjeihHBaTH Ha 

nope3e cBaKe BpcTe H onHca. 

VIAH24. 
fiOC'cyDaK Mełjyco6Jl0f ,llOfOBOpa 

l. Ka.zla JIHUe ćMarpa )la )JjenoBaH.e je.n:ue HJIH o6njy )lp)J<aBa yroBopHwua 

pe3ynryje HJIH he pe3yJITosam onopC3HBaH:.eM 3a TO JIHUe Koje HHje y CKJIM)' ca 
O.llpe)l6aMa OBe KOHBeHu;Hje, TO JlHUe MO)J(e, 6e3 063Hpa Ha npaBHH JlHjeK KOjH HYJlH 
.UOMahe 3aKOHO)l;aBCTBO Te ;lp)l(aBe, H3HHjCTH cnyąaj Ha.L(Jle)J(H.OM opraay ,[I:pJKaBC 

"l 
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yroBopHmte 4MjH je TO JIHU.e pe:m)leiiT H.I1H, aKo cnyąaj Tor mma cnar.ta non eTan 1. 
t.IJ1aHa 23, Ha;viCiKHOj B!laCTlf )J.piKaBe YI'OBOpH!iUC 'THje je TO JIHUC .llpJi<aBJhaifHH. 
Cnyqaj ce MOpa H3HHjCTH ynyrap Tpłl ro).lHHe OJl npRor o6aajeunerr,a o JUCJIOBałhy 
Koje je ,n:oneno ,n:o onope3HBaJDa Koje HHje y CK!la,'J.y ca o.n:pe..16ru.ra one KOHBemurje. 

2. Ha.n:.JJe)KHH opraH HacTojahe, aKO ce 4I1HH JJ.a je rrpHronop onpaB.u:arr B aKo oHo 
cm~.w HHje y cTasy ,n:a ,n:ol)e }lO 3a)lOBOJDaBajyli.er pjemerba, pHjernHTH CJJytJaj 

Me~yco6Hl1M .n:oronopoM c na.n:ne)K!UfM opraHOM Jtpyre )J.piKane yrosopHHUC, y 

UHJbY M36jeranaiM onope3HBasa KOje HHje y CKJTa~'lY ca OHOM KOHBCHI.tHjOM. CnaKH 

nocTHrHYT JlOronop nponemli.e ce 6e3 o63Hpa Ha 6BJIO KaJ<BC poKcme y JIOManeM 

3aKOHOJl<iBCTBY )J.p:a<ana yronopnnua. 

3. Ha,'J.J1C)!O:IH opraHH J.J.p)!{aBa yronopHH[(a HacTojahe l\te!jyco6HHM }~oronopoM 

pajemHTH cne noTetuKone mm .LtMneMe y BC3H ca TyMatJeiLCM HJm npHMjeHoM oBc 
KOHBCHUHje. 0He CC, TaKo~e, MOry Meljyco6HO casjeTOBanr O YKIUialh)' J!BOCTpyKOf 

Onope311BaFba y CJiy<IajCBMMa KOjH HMCy IIpeJlBMI)erm: OBOM KOHBCHUHjOM. 

4. Ha;'UIC)!{HH oprm:m ,llp)!<aBa yronopumra Mory ~11peKTHO Mcl)yco6Ho 

KOMYHHUHpam y cBpxy noCTM3aB>a }lorosopa y CMMCJry uperxollHHX CTaBKM. Kalla 
ce ycMena pa3MjeHa MHJHJbeiha ąunH npenopy~JJbHBOM y Il:HJhY rrocTH3<Hha 

,llOroBopa, TaKBa pa3Mjeua MO:JKC ce OJ!BHTH y OOJIHKy KOMHCHje KOje Ce caCTOjH Ol-l: 

npeJJ:CTaBHHKa Ha.rrJie)l(HHx opraHa J.J.p)r<aaa yronopHHira. 

t.IJIAH 25. 
PaJMjena Hnł(JopMauHja 

l. Ha.n:rrc)!{HH opraun )J.p)!{aaa yrosopmrua pa3MjeH>HBane one InrcpopMaunje 3a 

Koje ce MO/KC rrpeJJ:B~em .u:a he 6wm peneBaJJTIIe 3a crrponol}ełhe OJJ:peJJ.6M oBe 
Koa:seHUHje mm 3a ypebeH>e HJIH crrposoijeu.e ,n:oMali.Hx 3aKOHa ,llpiKaBa yronopnuna 

y ae·m ca nope3MMa cnaKe npcTe M ormca Kojn ce IIUMehy y MMe ,LJ.p)!<aBa 

yrOBOplmUa, 11JII1 H>HXOBHX IIOJII1TH~IK11X je.LUIHMUa M;1H JIOKaJIHHX BJiacnr, YKOJ1HKO 

ce onope3HB~m,e Ha OCHOBY TOra He npoTMBM onoj Konnemu~jn. Pa3Mjeua 

HH<łJOpMauHja HBje OrpaHWICHa Ha T.JJiaHOBC J. H 2. 

2. C saKa HncpopMai(Hja npnMJheHa rrpeMa eTany l. OJl je;tne /l.p)!{ane yroaopnnne 

rpeTHpa ce Kao Taj Ha Ha HCTII IIa'IMH Kao 11 HncpopMatXHja no6njcna npeMa /IOMaheM 

3ai<OHOJ{aBCTBY Te )J.p)!{aBe H OTKpMBanc ce CaMO JIHUHM3 HJIH BJiaCTHMa 

(YKJbyqyjynn cyil:OBe H ynpanHe oprruJC) Kojn ce 6ane ca npoujeHOM KlH 

npHKyrv&aJhcM, oBpxoM mm noHe3aHHM rofbelbeM, yTBp~HI~afbeM )KaJI6H y o.n:Hocy 
Ha nope3e HaBe)leHe y crany l, IUII1 c na,n3opoM Ha"1 Hase;{eHHM. TaKsa JIHI[a nnn 

BiTaCTH KOpMCTHllC HHcpOpMauHje CUMO y Te CBpxe. ,[{03BOJbeHO HM je OTKpHBaTH TC 

HH<!JopMauHje y jaBHOM cy)lCKOM nocTynKy fłJ1H y cy,n;cKHM O/J:;1yKaMa. 

3. Hu Y KOjeM cnyqajy o,n:pe}lÓe CTaBKH 1. M 2. ne CMHjy ce T)'Ma<JUTH Ha Ha'łHH ;.ta 

Ha )J.p)!{aBy yroBOpiinHY HaMCTHY o6aBe3y: 

a) H3BpmaBaH.a a;:(MIUUICTpaTHBHłiX Mjepa KOje cy y cyKo6y ca 3aKOHHMa H 
a.rtMHHHCYpaTHBHOM npar<coM re mm: .n:pyre )J.p)Kane yrosopnm~e; 



) 

6) npy)l{aii>a HH<l:>opMaqHja Koje ce He Mory ,uo6HTH rrpeMa 3aKOHHMa :anH 

HOpManHHM TOKOM yrrpa.Be Te HJlH .Upyre ):qJJKaBe yrosopHHUe; 

B) npyJKaH:.a HH<l:>ópM8ll;Hja KOje 6H OTiqmne HeKy TproBaąey, IIOCJlOBHy, 

HH.UyCrpHjcKy, KOMepii,HjanHy linii IIpo<t>ecHOHallHY TajHy HJlH rproaaąKH 
nocrynaK, HJIH HH<l:>opMau:Hjy ąnje 6H OTKJJHBaH>e 6Hno y cyrrpoTHOCTH ca 
jaBHOM IIOJIHTHKOM (ordre pub/ic). 

4. AKo je.n:Ha ,l{pJI<aBa yroBopHH[(a rpaiKR HH<lJopMaiUijy y cKnan:y ca OBMM 

ąTiaHOM, .npyra ,LWIKaBa yrOBOpHHUa KOpHCTHłie csoje Mjepe IIpHKYIIJh8JM 

HH<l:>opMaW!ja .ua 6H rrpn6asHna 3aTpaJKeHy HH<PopMauHjy, :HaKa .upyroj .up)l(aBH 
MOJK)l.a HHje noTpe6Ha Ta lim<PopMau;nja y snacTHTe nopecKe cspxe. 06ase3a Koja je 

ca.np)l(aHa y npeTXo.n;aoj peąeHHUH nonJIHje)l(e orpaHnąeH>HMa cTasa 3, a.rm HH y 
KojeM cnyąajy TaKBo orpaHHąeH>e ne MO:>Ke ce TyMaąHTH Ha HaąnH )la .U03BOJbaBa 

)J;p)KaBH yroBOpHHUH JJ:a O)l6Hje .UaTH HHQlOpMaU:Hje HCKJhyąHBO 360r Tora IIITO BeMa 
CBOj HHTepec y TaKBoj HHQlOpMaUH:jH. 

5. HH y KojeM cnyąajy o.upe.n;6e cTasa 3. He Mory ce T)'M8'IHTH Ha HaąHn na 

)];03BOJhaBajy .[{piKaBił yrOBOpHHUH na o.n;6Hje .n;aTH HH<l:>OpMauHje HCKJbyqHBO 36or 

Tora UITO T)' HH$opMau;Hjy nocje.n;yje 6aHKa, ,npyra cpiiHaHcHjcKa ycTaHosa, 

KaH.nHJlaT HTIH Jmue koje JJjenyje y csojcTsy rrocpe)lHHKa mm y qmnyu:HjapHoM 
CBOjCTBY HJlH 36or rora UITO ce O.lUłOCH na snacuHąKe ynje;re je.n;Hor mnta. 

qJIAH 26. 
OrpaauąelbanoBJiacTHUa 

l. Y ci<Jia.ny ca ąnaHOBHMa 10, 11, 12. H 13, pe3H.n;em je.nne )J;pJI<aBe yrosopHHue 
Refie. :HMaTH rrpa.Bo Ha no-snacTHI:J,e Koje ce HI:taąe o.n;o6pasajy pe3H.n;eHTHMa ,I(pJI<aBe 

yrOBOpHHUe npeMa OBOj l<OHBe~HjH, aKO je fnaBHa CBpxa HJTH je)lHa 0.[1; rnaBHHX 
CBpx'a 6IUIO KOjer mi:IJ,a Koje Ce 6aBH CTBapaEbeM HJTH .n;oJJjeJIOM )J;HOHHI~e, 

norpaJKHBaH>a HnH npasa y o.uHocy Ha KojH ce npHxon rrnałia .n;a ucKopiiCTH oBe 
'IJiaHose rroMohy 'tor CTBapaH>a HnH .uonjene. 

2. HHje,n;aH H3 O BOr ąnaHa He MO/Ke Ce TJMaqHTif TaKO .n;a Ha 6Hno KOj H HaqHH 

orpaHH'IaBa rrpHMjeey 6uno Koje o.n;pe.n6e 3aKoHa ,[(p:>Ka.Be yrosopHHUC Koje cy 

HaMHjen,eHe crrpjeąasaH>y H36jerasaH>a HJIH yTaje rrope3a. 

lJJIAH 27. 
qJiaHOBH ,UHUJIOMaTCKHX npe.n;CTaBHHUI'faBa H KOH3yJiaTa 

HHmTa y OBOj KOHBeHIJ;HjH Hehe yTHIJ,8TH Ha nopecKe IIOBJTaCTHUe ąnauosa 

,!l;HTIJlOMaTCKHX rtpe.n;CTaBHmiiTaBa HJIH KOH3yJTaTa npeMa OIIUITHM npaBIIJTHMa 
Me~JHapo.n;Hor rrpasa HJIH npeMa OJlpe.u6a~m noce6HHX cnopa3JMa. 



qJJAH28. 
CrynaJhC Ha cHary 

1. CBai<a ,[{p)l<aBa yroBopHun:a o6aBnjecnrhe, y nncaHoM o6rrHKy, JJ.UIIJTOMaTcKHM 
rryreM, apyry JJ.pJKasy o 3aspmerKy rrocryrrai<a KOjH cy npeMa H,enoM :3aKOHY 
npormcaHH 3a crynaH>e Ha cHary o Be KOHBeHn:nje. 

2. OBa r<onnenr.~Hja cryna Ha cHruy rra ;..(aTyM o6aujemrea.a Koje je cnmro 
Kacrmje, Te ne 3aTHM Bpuje).lHTH: 

(I) 3a IIOpC3C 3a,11.p)l(aHe Ha I13Bopy, 3a ,1l.OXO).laK OCTBapeH HJIH KaTIHTaJT I<OJH 
IIOCTaje BJJaCHI1IliTBO Ha HJ!lf HaKOH l. jaHyapa y KaJieH,11.apCKOj fO,ilHHH Koja 
crrn:je,11.H rDJlHHY y Kojoj Konsemurja C1yna Ha cHary, H 

(II) 3a .n:pyre nope3e, liiTli J\OXO/.~aK ocTBapeH HJIH KarmnuJ y rmacHHLUTBy y 
CB8KOj IIOpCCKOj f'0,1l.HHli Ha HJUI HaKOH J. janyapa )' KaJICH)lapCKOj f0,1l.HH11 Koja 
CJIHjCJ(Jł ror(HHY Y r<ojoj KOIIBeH[(Hja CTyna Ha CHary. 

3. Be3 o63Hpa na O/l:pe.n:6e osor lf.llana, oape/I6e •maHoBa 24. H 25. (IloCTynaK 
Me~yco6uor .uorosopa H Pa3Mjena m·rcpopMrulHja) rrpHMjełhHBane ce 011 llaTyNta 
czynarba na cHary oue KOHBeHn:nje, 6e3 o63Hpa Ha nepno.a: onope:mBmba Ha Kqje ce 
OJ(OHOCH HCKO III:l:TałhC. 

4. Cnopa3yM H3Meijy HapO.L(HC Peny:6JU1KC noJ1,CKe H CouHjrumCTHLIKC 
<De.n:epanrsrre Peny6mme JyrocnasHje 3a J.B6jerana.H,e LtBOC1pyKor onope:msan,a 3a 

nope3e Ha /l:OXO)laK H KamJTa.JI KOjH je ITOTTIHCaH y BapmaBlł 10. janyapa 1985. 
fO,il,HHC npeCTaje BaJKHTH H 6rfTH Ha CH83li OJ( ):laTyMa o;~ KOjer OBa KOIIBCHIIHja 
cTyna na cnary 1a nope3e ua Koje ce npaMjeit.yje ona Konuenquja, y cKJI<lllY ca 
onpe)1.6aMa CTaBOBa l, 2. H 3. 

qJIAH29. 
PacK.DJI 

Osa KOHBeHuaja ocraje na cua:m .noK je He pacKHHe je.n:rra .D;p)l(aBa yroBOpmiUa. 
06je L(pJI<ane yroBOpHHUC Mory paCKHHYTH OBY KOHBCHUHjy /l:HI1JIOM8TCKHM nyreM, 
TaKO .n;a Y llHCMCHOM 06JIHKy o6a.rmjecTe O paCKH.D;y HajMa.I'bC IlfCCT Mjece[(H npHje 
I<paJa cBaKe KaJTeJmapcKe rOJ'lffHe, noąeumH rraKOH HCTeKa ner roxnma o.n; 11aryMa 
CTynarha Ha CHary (>Be KOHBCHQHje. Y TaKBOM crryąajy, OBa KOHBCH[(Hja npecraje 
Ba)KHJH: 

(I) 3a I10pC3C 3a,llp1I<aHe Ha H3Bopy, Ha JJ,OXO,ll8K OCTBapCH HJIH KaUHTaJI Y 
BJ!aCHHIIITBY Ha H;1H HaKOH l. janyapa y KaJICH,l.lapcr<oj fO,l.lHHM KOja CHłfje,l.lM 
ro.amry y Kojoj je .uocTaBJbeHo o6asjemreroe o pacKnny, H 

(II) 3a JJ.pyre nope3e, na noxO;lar< OCTBapeu HJIH KanHTaJI y s.nacHMlliTBY y 
CBaKOj ITOpCCT<Oj f0.D,11HH IlOI.J.CBilfH Ha HJIH H8KOH J. janyapa Y KaJICHJJ,apCKOj 
ronmm Koja crrnjeJ{H ro;nmy y Kojoj je nocTaBJMHO o6aBjemTełhe o pacKHny. 
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TIOTIIHCaJIH cy OBY KOHBCHUHjy. 
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CactaBJbeHo y ,!!,Ba npHMjepKa y ··~/~··········· oBor ;:~;aHa 
... ff.f . .j.yłf.fk .... @.f.~: .. -~ ................ Ha IlOJbCKOM, 6ocaHCKOM / XpBaTCKOM f CpTICKOM 

H CHfJICCKOM je3HKy, C THMC )J,a cy CBH TeKCTOBH je,!l,HaKO Bjepo,!i,OCTOjHH. Y CJiyqajy 

pa3JIHKa y T)'Maqefby, Mjepo.D.aBaHje TCKCT Ha eHrJieCKOMje3nKy. 

3a Peny6JIHKY llo.ThCKY 
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CONVENTION 

BETWEEN 

THE REPUBLIC OF POLAND 

AND 

BOSNIA AND HERZEGOVINA 

for the avoidance of double taxation and the 
prevention of fiscal evasion with respect to 

taxes on income and on capital 

The Republic of Poland and Bosnia and Herzegovina, desiring to 
conclude a Convention for the avoidance of double taxation and 
the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income 
and on capital, 

have agreed as follows: 



L 
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ARTICLE 1 
Persons covered 

This Convention shall apply to persans who are residents of one or both of 
the Contracting States. 

ARTICLE 2 
Taxes covered 

1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital 
imposed on behałf of a Contracting State or its political subdivisions or local 
authorities, irrespective of the ma n ner in which they are levied. 

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes 
imposed on totat income, on total capital, or on elements of income or of 
capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable 
property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, 
as well as taxes on capital appreciation. 

3. The existing taxes to which this Convention shall apply are in 
particular: 

a) in the case of Bosnia and Herzegovina: 

i) tax on income of individuals; 

ii) tax on profit of enterprises 

(hereinafter referred to as: "Bosnia and Herzegovina tax") 

b) in the case of Poland: 

i) personał income tax; 

ii) corporate income tax 

(hereinafter referred to as "Polish taxes"). 

4. This Convention shall apply also to any identical or substantially 
similar taxes that are imposed after the date of signature of this Convention 
in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of 
the Contracting States shall notify each other of any significant changes that 
have been made in their taxation laws. 
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ARTICLE3 
Generał Definitions 

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise 
requires: 

a) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" 
mean the Republic of Poland and Bosnia and Herzegovina as the context 
requires; 

b) the term "Bosnia and Herzegovina" means Bosnia and Herzegovina 
including the territary of Bosnia and Herzegovina, its territorial waters, as well 
as the sea-bed and subsoil, where it applies its jurisdiction and sovereign 
rights for purposes of exploring, exploiting and maintaining of natura! 
resources in accordance with international law; 

c) the term "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 
ot Poland with respect to the exploration and exploitation of naturał resources 
of the seabed and its sub-soil may be exercised; 

d) the term "politicał subdivision" in case of Bosnia and Herzegovlna 
means entities: Federation of Bosnia and Herzegovina and Republika 
Srpska and Brcko Dfstrict of Bosnia and Herzegovina; 

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

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

g) the term "enterprise" applies to carrying on of any business; 

h) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the 
other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a 
resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident ot 
the other Contracting State; 

i) the term "national", in relation to a Contracting State, means: 

i) any individual possessing citizenship of that Contracting State; 
and 

ii) any legal person, partnership or association deriving its status 
as such from the laws in force in that Contracting State; 
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~ the term "international ~!lic" means any transport by a ship, aircraft l ~r road vehicle operated by an enterprise that has its place of effective 
' management in a Contracting State, except when a ship, aircraft or road 

vehicle is operated solely between places in the other Contracting State; 

k} the term "competent authority" means: 

i) in the case of Bosnia and Herzegovina, the Ministry of Finance 
and Treasury or the Minister's authorised representative; 

ii) in the case of Poland, the Minister of Finance or the Minister's 
authorised representative; 

l) the term "business" includes the performance of professionaJ 
services and of other activities of a n independent character. 

2. As regards the application of this Convention at any time by a 
Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context 
otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the laws 
of that State for the purposes of the taxes to which this Convention applies, 
any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a 
meaning given to the term under other laws of that State. 

ARTICLE 4 
Resident 

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a 
Gontracting State" means any person who, under the laws of that State, is 
liable to tax therein by reason of that person's domicile, residence, place of 
incorporation, place of managementorany other criterion of a similar nature, 
and ałso includes that State and any political subdivision or local authority 
thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax 
in that State in respect only of income from sources in that State. 

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a 
resident of both Contracting States, then the individual's status shall be 
determined as follows: 

a) the individual shall be deemed to be a resident only of the State 
in which the individual has a permanent home available; if that 
person has a permanent home available in both States, the individual 
shall be deemed to be a resident only of the State with which the 
individual's personał and economic relations are cłoser (centre of 
vital interests); 

b) if the State in which the individual's centre of vital interests 
cannot be determined, or if there is not a permanent home available L to the individual in either Stat:, the individual shall be deemed to be 



......•. ·", 

a resident only of the State in which the individual has an habitual 
a bod e; 

c) if the individual has an habitual abode in both States or in 
neither of them, the individual shall be deemed to be a resident only 
of the State of which the individual is a national; 

d) if the individual is a national of both States or of neither of them, 
the competent authorities of the Contracting States shaU settle the 
question by mutual agreement. 

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other 
than an individual is a resident of both Contracting States, then such person 
shall be deemed to be a resident onły of the State in which its place of 
effective management is situated. 

ARTICLE 5 
Permanent establishment 

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent 
establishment" means a fixed place of business through which the business 
of an enterprise is wholly or partly carried on. 

2. The term "permanent establishment" indudes especially: 

a) a place of management; 

b) a branch; 

c) an office; 

d) a factory; 

e) a workshop; and 

f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of 
extraction of natura! resources. 

3. A building site, construction, assembly or installation project or 
supervisary activities in connection therewith, constitute a permanent 
establishment, but onły if such site, project or activities continue for a period 
of more than twelve months. 

4. Notwithstanding the preceding prov1s1ons of this Article, the term 
"permanent establishment" shall be deemed not to include: 

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or 
delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise; 
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b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging 
to the enterprise solely for the purpose of storage, display or 
delivery; 

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging 
to the enterprise solely for the purpose of processing by another 
enterprise; 

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the 
purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting 
information for the enterprise; 

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the 
purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a 
preparatary or auxiliary character; 

f) the maintenance of a fixed place of business solely for any 
combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e) 
of this paragraph, provided that the overall activity of the fixed 
place of business resulting from this combination is of a 
preparatary or auxiliary character. 

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2. where 
a person - other than an agent of an independent status to whom 
paragraph 6 applies - is acting on behalf of an enterprise and has, and 
habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts 
in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a 
permanent establishment in that State in respect of any activities which that 
person undertakes for the enterprise, u n less the activities of s uch person are 
limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed 
place of business, would not make this fixed place of business a permanent 
establishment under the provisions of that paragraph. 

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent 
establishment in a Contracting State merely because it carries on business in 
that State through a broker. generał commission agent or any other agent of 
an independent status, provided that such persans are acting in the ordinary 
course of their business. 

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State 
controls or is controlfed by a company which is a resident of the other 
Contracting State, or which carries on business in that other State (whether 
through a permanent establishment or otherwise), s hall not of itself constitute 
either company a permanent establishment of the other. 
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ARTICLE 6 
lncome from immovable property 

1. lncome derived by a resident of a Contracting State from immovable 
property (including income from agriculture or forestry) situated in the other 
Contracting State may be taxed in that other State. 

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has 
under the law ot the Contracting State in which the property in question is 
situated. The term s hall in any case include property accessory to immovable 
property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to 
which the provisions of general law respecting landed property apply, 
usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as 
consideration for the working of, or the right to work, minera! deposits, 
sources and other natura! resources; ships, boats or aircraft shall not be 
regarded as immovable property. 

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the 
direct use, letting, or use in any other form of immovable property. 

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income 
from immovable property of a n enterprise. 

ARTICLE7 
Business profits 

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable 
only in that State unless the enterprise carries on business in the other 
Contracting State through a permanent establishment situated therein. lf the 
enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may 
be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that 
permanent establishment. 

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a 
Contracting State carries on business in the other Contracting State through 
a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting 
State be attributed to that permanent establishment the profits which it might 
be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in 
the same or similar activities under the same or similar conditions and 
dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent 
establishment. 

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall 
be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of 
the permanent establishment, including executive and general administrative 
expenses so incurred, whether in the State in which the permanent 
establishment is situated or elsewhere. 
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4. lnsofar as it has been customary in a Contracting State to determine 
the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an 
apportionment of the total profrts of the enterprise to its various parts, nothing 
in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the 
profits to be taxed by such an apportionment as may be customary. The 
method of apportionment adopted shall, however, be such that the result 
shall be in accordance with the principles contained in this Article. 

5. No profits shalł be attributed to a permanent establishment because 
of the mere purchase by that permanent establishment of goods ar 
merchandise for the enterprise. 

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be 
attributed to the permanent establishment shall be determined by the same 
method year by year unless there is geod and sufficient reason to the 
contrary. 

7. Where profits include items of income which are dealt with separately 
in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles sha!l 
not be affected by the provisions of this Article. 

ARTIGLE 8 
International traffic and inland waterways' traffic 

1. Profits from the operation of ships, aircraft ar road vehicles in 
intemational traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the 
place of effective management of the enterprise is situated. 

2. Profits from the operation of boats engaged in inland waterways 
traffiC shall be taxable only in the Contracting State in which the place of 
effective management of the enterprise is situated. 

3. lf the place of effective management of a shipping enterprise or of an 
inland waterways traffic enterprise is aboard a ship or boat, then it shall be 
deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of 
the ship or beat is situated, or, if there is no such home harbour, in the 
Contracting State of which the operator of t he ship or boat is a resident. 

4. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the 
participation in a pool, a joint business or an international operating agency, 
but only to so much of the profits so derived as is attributable to the 
participant in proportion to its share in the joint operation. 
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1. Where: 

ARTICLE 9 
Associated enterprises 

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or 
indirectly in the management, eontroi or capital of a n enterprise of the 
other Contracting State, or 

b) the same persens participate directly or indirectly in the 
management, eontroi or capital of an enterprise of a Contracting 
State and a n enterprise of the other Contracting State, 

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commerciał or financial relations which differ from those 
which would be made between independent enterprises, then any profits 
which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, 
but, by reason of those conditions, have not s o accrued, may be included in 
the profits of that enterprise and taxed accordingly. 

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of 
that State, and taxes accordingly, profits on which a n enterprise of the other 
Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits 
so included are profits that would have accrued to the enterprise of the 
first~mentioned State if the conditions made between the two enterprises had 
been those that would have been made between independent enterprises, 
then that other State shaH make an appropriate adjustment to the amount of 
the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due 
regard shall be had to the other provisions of this Convention and the 
competent authorities of the Contracting States shall, if necessary, eonsuit 
each other. 

ARTICLE 10 
Dividends 

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting 
State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other 
S ta te. 

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State 
of which the company paying the dividends is a resident and according to the 
laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of 
the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed: 

a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the 
beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds 
directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the 
dividends; 
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b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other 
cases. 

This paragrap h shall not affect the taxation of the company in respect of the 
profits out of which the dividends are paid. 

3. The term "dividends" as used in this Article means income from 
shares, or other rights not being debt-claims, participating in profits, as well 
as income from other corporate rights which is subjected to the same 
taxation treatment as income from shares by the laws of the Contracting 
Stałe of which the company making the distribution is a resident. 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial 
owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on 
business in the other Contracting State of which the company paying the 
dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein 
and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively 
connected with such permanent establishment. In such case the provisions 
of Artide 7 shall apply. 

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives 
profits or income from the other Contracting State, that other State may not 
impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as 
such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the 
holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected 
with a permanent establishment situated in that other State, nor subject the 
company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the 
dividends paid or the undistributed profrts consist wholly or partly of profits or 
income arising in such other State. 

ARTICLE 11 
lnterest 

1. lnterest arising in a Contracting State and paid to a resident of the 
other Contracting State may be taxed in that other State. 

2. However, su ch interest may also be taxed in t he Contracting State in 
which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial 
owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so 
charged shall not exceed 1 O per cent of the gross amount of the interest. 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 any such interest 
referred to in paragraph 1 shall be taxable only in the Contracting State of 
which the recipient is a resident, if such recipient is the beneficial owner of 
the interest and if such interest is paid to the Government of a Contracting 
State; a political subdivision or !ocal authority thereof, or the Central Bank of 
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a Contracting State or any institution wholly owned by the Government of a 
Contracting State. 

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt
claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not 
carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income 
from government securities and income from bonds or debentures, including 
premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. 
Penalty charges for late payment shałl not be regarded as interest for the 
purpose of this Article. The term shall not include any item which is treated as 
a dividend under the provisions of Arttcle 10. 

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial 
owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on 
business in the other Contracting State in which the interest arises, through a 
permanent establishment situated therein and the debt-claim in respect of 
which the interest is paid is effectively connected with such permanent 
establishment. In such case the provisions of Article 7 shalf apply. 

6. lnterest shall be deemed to arise in a Contracting State when the 
payer is a resident of that State, including that State, a political subdivision 
and local authority thereof. Where, however, the person paying the interest, 
whether a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a 
permanent establishment in connection with which the indebtedness on 
which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such 
permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the 
State in which the permanent establishment is situated. 

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and 
the beneficial owner of the interest or between both of them and some other 
person, the amount of the interest, having regard to the debt claim for which 
it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the 
payer and the beneficial owner of the interest in the absence of such 
relationship, the provisions of this Article shall app!y only to the last 
mentioned amount In such case, the excess part of the payments shall 
remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard 
being h ad to the other provisions of this Convention. 

ARTICLE 12 
Royalties 

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the 
other Contracting State may be taxed in that other State. 

2. However. such royalties may also be taxed in the Contracting State 
in which they arise and according to the laws of that State, but if the 
beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, 
the tax so charged shall not exceed 1 O per cent of the gross amount of the 
royalties. 
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3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any 
kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any 
copyright, patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or 
process, or for the use of, or the right to use any industria!, commercial, or 
scientific equipment or for information concerning industria!, commerciał or 
scientific experience (know-how}. 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial 
owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on 
business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a 
permanent establishment situated therein and the right or property in respect 
ot which the royalties are paid is effectively connected with such permanent 
establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply. 

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the 
payer is a resident of that State, including that State, a political subdivision 
and local authority thereof. Where, however, the person paying the royalties, 
whether a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a 
permanent establishment in connection with which the liability to pay the 
royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent 
establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the State in 
which the permanent establishment i s situated. 

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and 
the beneficial owner or between both of them and same other person, the 
amount of the royalties, having regard to the use, right or information for 
which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed 
upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such 
relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last
mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall 
remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard 
being had to the other provisions of this Convention. 

ARTICLE 13 
Capital Gains 

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation 
of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other 
Contracting Stałe may be taxed in that other State. 

2. Gains from the alienation of movabłe property forming part of the 
business property of a permanent establishment which an enterprise of a 
Contracting State has in the other Contracting State, including such gains 
from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the 
whole enterprise), may be taxed in that other State. 

3. Gains from the alienation of ships, aircraft or road vehicles operated 
in international traffic, boats engaged in inland waterways traffic or movable 
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property pertaining to the operation of such ships, aircraft, road vehicles er 
boats shall be taxable only in the Contracting State in which the place of 
effective management of the enterprise is situated. 

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation 
of shares deriving more than 50 per cent of their value directly er indirectly 
from immovable property situated in the other Contracting State may be 
taxed in that other State. 

5. Gains from the alienation of any property other than that referred to 
in paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall be taxable only in the Contraeling State of 
which the alienator is a resident. 

ARTICLE 14 
lncome from empłoyment 

1. Subject to the provisions of Articles 15, 17 and 18, salaries, wages 
and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State l n 
respect of an employment shall be taxable only in that State unless the 
employment is exercised in the other Contracting State. lf the employment is 
so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that 
other State. 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived 
by a resident of a Contracting State in respect of a n employment exercised in 
the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State 
if: 

a} the recipient is present in the other State for a period er 
periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve 
month period commencing or ending in the fiscal year concerned; 
and 

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who 
is not a resident of the other State; and 

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment 
which the employer has in the other State. 

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration 
derived by a resident of the Contracting State, in respect of an employment 
exercised aboard a ship, aircraft or road vehicle operated in international 
traffic, or aboard a beat engaged in inland waterways transport, shall be 
taxed only in that State. 
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ARTICLE 15 
Managers' fees 

1. Managers' fees and other similar payments derived by a resident of a 
Contracting State in that resident's capacity as a member of the management 
board or of the supervisery board or of any other simHar organ of a company 
which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other 
State. 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, managers' fees and 
other similar payments derived by a resident of a Contracting State in the 
capacity as a member of the management board or of the supervisery board 
or of any other similar organ of a company which is a resident of the other 
Contraeling State and is not engaged in the active eonduet of a trade or 
business in that other Contracting State (other than the business of making 
or managing investments, unless those activities are carried on with 
customers in the ordinary course of business by a bank, an insurance 
company, a registered securities dealer or a deposit-taking financial 
institution) shall be taxed only in that first-mentioned State. 

ARTICLE 16 
Artistes and sportspersons 

1. Notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14, income derived 
by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, 
motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, 
from that resident's persona! activities as such exercised in the other 
Contracting State, may be taxed in that other State. 

2. Where income in respect of persona! activities exercised by an 
entertainer or a sportsperson in that individual's capacity as such accrues not 
to the entertainer or sportsperson personally but to another person, that 
income may, notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14, be taxed in 
the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson 
ar e exercised. 

3. Notwithstanding the prov1s1ons of paragraphs 1 and 2, income 
derived by a resident of a Contracting State from that person's persona! 
activities as an entertainer or as a sportsperson shall be taxable only in that 
State if the activities are exercised in the other Contracting State within the 
framework of a cultural or sports exchange program approved by both 
Contracting States. 
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ARTICLE 17 
Pensions and simHar remuneration 

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 18, pensions and other 
similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration 
of past employment shall be taxable only in that State. 

ARTICLE 18 
Government service 

1. a) Salaries, wages and other similar remuneration paid by a 
Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof 
to an individual in respect of services rendered to that State or 
subdivision or authority shall be taxable only in that State. 

b) However, such salaries, wages and other simHar 
remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if 
the services are rendered in that State and the individual is a resident 
of that State who: 

(i) is a national ot that State; or 

(ii) did not become a resident of that State solely for the 
purpose of rendeńng the services. 

2. a) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, any pensions 
and other similar remuneration paid by, or out of funds created by, a 
Contracting State, or a political subdivision or a !ocal authority thereof 
to an individual in respect of services rendered to that State or 
subdivision or authority shall be taxable only in that State. 

b) However, such pensions and other similar remuneration shall 
be taxable only in the other Contracting State if the individual is a 
resident of, and a national of that State. 

3. The provisions of Articles 14, 15, 16 and 17 shall apply to salaries, 
wages, pensions, and other similar remuneration paid in connection with a 
business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a !ocal 
authority thereof. 
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ARTICLE 19 
Students 

Payments which a student, a pupil or an apprentice who is or was 
immediately before visiting a Contracting State a resident of the other 
Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for 
the purpose of that individual's education or training receives for the purpose 
of that individual's maintenance, education or training shall not be taxed in 
that first- mentioned State, provided that such payments arise from sources 
outside that State. 

ARTIGLE 20 
Other income 

1. ltems of income of a resident of a Contracting State, wherever 
arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be 
taxabłe only in that State. 

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than 
income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the 
recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on 
business in the other Contracting State through a permanent establishment 
situated therein and the right or property in respect of which the income is 
paid is effectively connected with such permanent establishment. In such 
case the provisions of Article 7 shall appły. 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 items of income of a 
resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this 
Convention and arising in the other Contracting State may also be taxed in that 
other State. 

ARTICLE 21 
Capital 

1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6 of 
this Agreement, owned by a resident of a Contracting State and situated in 
the other Contracting State, may be taxed in that other State. 

2. Capital represented by movable property forming part of the business 
property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting 
State has in the other Contracting State may be taxed in that other State. 

3. Capital represented by ships, aircraft and road vehicles operated in 
international traffic and by boats engaged in inland waterways traffic, and by 
movable property pertaining to the operation of such ships, boats, aircraft 
and road vehicles, shall be taxable only in the Contracting State in which the 
place of effective management of the enterprise is situated. 
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4. Ali other elementsof capital of a resident of a Contracting State shall 
be taxable onły in that State. 

ARTICLE 22 
Ełimination ot double taxation 

1. In case of Bosnia and Herzegovina, double taxation shall be avoided 
as follows: 

a) Where a resident of Bosnia and Herzegovina derives income 
or owns capital which, in accordance with the provisions of this 
Convention, may be taxed in Poland, Bosnia and Herzegovina shall 
allow: 

- as a deduction from the tax on the income of that resident, an 
amount equal to the tax on income paid in Poland; 

- as a deduction from the tax on the capital of that resident, an 
amount equal to the tax on capital paid in Poland. 

Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of 
the income tax or the tax on capital, as computed before the 
deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the 
income or the capital which may be taxed in Poland. 

b) Where in accordance with any provision of the Convention 
inoorne derived or capital owned by a resident of Bosnia and 
Herzegovina is exempt from tax in Bosnia and Herzegovina, Bosnia 
and Herzegovina may nevertheless, in calculating the amount of tax 
on the remaining income or capital of such resident, take into 
account the exempted income or capitaL 

2. In case of Poland, double taxation shall be avoided as follows: 

a) Where a resident of Połand derives income or owns capital 
which, in accordance with the provisions of this Convention may be 
taxed in Bosnia and Herzegovina, Poland shall, subject to the 
provision of sub-paragraph (b) of this paragraph exempt such income 
or capital from tax; 

b) Where a resident of Poland derives income or capital gains 
which, in accordance with the provisions of Artide 7, 1 O, 11, 12, 13 or 
20 may be taxed in Bosnia and Herzegovina, Poland shall allow as 
deduction from the tax on income or capital gains of that resident an 
amount equal to the tax paid in Bosnia and Herzegovina. Such 
deduction shall not, however, exceed that part of the tax, as 
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computed before the deduction is given, which is attributable to such 
income or capital gains derived from Bosnia and Herzegovina. 

c) Where in accordance with any provision of this Convention, 
income derived or capital owned by a resident of Poland is exempt 
from tax in Poland, Połand may nevertheless, in Calculating the 
amount of tax on the remaining income or capital of su ch resident, 
take into account the exempted income or capitaL 

d) The provisions of the letter (a) shall not apply to income 
derived or capital owned by a resident of Poland where Bosnia and 
Herzegovina applies the provisie n of this Convention to exempt such 
income or capital from tax or applies the provisions of the paragraphs 
2 o f Article 1 O, 11 or 12 to su ch income. 

ARTICLE 23 
Non-discrimination 

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other 
Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, 
which is other or more burdensame than the taxation and connected 
requirements to which nationals of that other State in the same 
circumstances, in particułar with respect to residence, are or may be 
subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Artide 1, 
also apply to persens who a re not residents of one or both of the Contracting 
States. 

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a 
Contracting State has in the other Contracting State shall not be less 
favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of 
that other State carrying on the same activities. This provision shall not be 
construed as Obliging a Gontracting State to grant to residents of the other 
Contracting State any personał allowances, relieves and reductions for 
taxation purposes on account of civil status or famiły responsibilities which it 
grantsto its own residents. 

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Artide 9, paragraph 7 
of Artide 11, paragraph 6 of Article 12 apply, interest, royalties and other 
disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of 
the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable 
profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they 
had been pa id to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts 
of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting 
State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such 
enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been 
contracted to a resident of the first-mentioned State. 

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or 
partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of 
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the other Contraeling State, shall not be subjected in the first-mentioned 
State to any taxation or any requirement connected therewith which is other 
or more burdensome than the taxation and connected requirements to which 
other similar enterprises of the first-mentioned State a re or may be subjected. 

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of 
Article 2, apply to taxes of every kind and description. 

ARTICLE 24 
Mutuał agreement procedure 

1. Where a person considers that the actions of one or both of the 
Contracting States result or will result for that person in taxation not in 
accordance with the provisions of this Convention, that person may, 
irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, 
present the case to the competent authority of the Contracting State of which 
that person is a resident or, if that person's case comes under paragraph 1 of 
Article 23 of, to that of the Contracting State of which that person is a 
national. The case must be presented within three years from the first 
notffication of the action resulting in taxation not in accordance with the 
provisions of this Convention. 

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to 
it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to 
resołve the case by mutual agreement with the competent authority of the 
other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not 
in accordance with this Convention. Any agreement reached shall be 
implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the 
Contracting States. 

3. The competent authorities of the Contraeling States shall endeavour 
to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the 
interpretation or application of this Convention. They may also eonsuit 
together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this 
Convention. 

4. The competent authorities of the Contracting States may 
communicate with each other directly for the purpose of reaching an 
agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems 
advisable rn order to reach agreement to have a n orał exchange of opinions, 
such exchange may take place through a commission consisting of 
representatives of the competent authorities of the Contraeling States. 
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ARTJCLE 25 
Exchange of information 

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange 
such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of 
this Convention or to the administration or entercement of the domestic laws 
of the Contracting States concerning taxes of every kind and description 
imposed on be half of the Contracting States, or of their political subdivisions 
or !ocal authorities, insofar as the taxation thereunder is not centrary to this 
Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2. 

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State 
shall be treated as secret in the same manner as information obtained under 
the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persens or 
authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the 
assessment or collection of, the entercement or prosecution in respect of, the 
determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragrap h 1, or 
the oversight of the above. Such persens or authorities shall use the 
information only for such purposes. They may disclose the information in 
public court proceedings or in judicial decisions. 

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed 
so as to impose on a Contracting State the obligation: 

a) to carry out administrative measures at variance with the laws 
and administrative practice of that or of the other Contracting State; 

b) to supply information which is not obtainable under the laws or 
in the normai course of the administration of that or of the other 
Contracting State; 

c) to supply information which would disclose any trade, 
business, industria!, commercial or professional secret or trade 
process, or inforniation, the disclosure of which would be centrary to 
public policy (ordre public). 

4. lf information is requested by a Contracting State in accordance with 
this Article, the other Contracting State shall use its information gathering 
measures to obtain the requested information, even though that other State 
may not need such information for its own tax purposes. The obligation 
contained in the preceding sentence is subject to the limitations of 
paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a 
Contracting State to decline to supply information solely because it has no 
domestic interest in such information. 

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit 
a Contracting State to decline to supply information solely because the 
information is held by a bank, other financial institution, nominee or person 

i 
acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership l 
interests in a person. 
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ARTICLE 26 
Limitation on benefits 

1. In respect of Artic1es 10, 11, 12 and 13 a resident of a Contracting 
State shall not be entitled to benefits otherwise accorded to residents of a 
Contracting State by this Convention, if the marn purpose' or one of the main 
purposes of any person eoncernad wrth the creation or assignment of a 
share, a debt-claim, or a right in respect of which the income i s paid is to take 
advantage of these Articles by mea n s of that creation or assignment. 

2. Nothing in this Artide shall be construed as restricting, in any 
manner, the application of any provisions of the law of a Contracting State 
which a re designed to prevent the avoidance or evasion of taxes. 

ARTICLE27 
Members of diplomatic missions and consular posts 

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of 
diplomatic missions or consular posts under the generał rules of international 
law or under the provisions of special agreements. 

ARTICLE 28 
Entry into force 

1. Each of the Contracting States shall notify in writing through 
dipłomatic channels to the other the completion of the procedures required by 
its ław for the bringing into force of this Convention. 

2. This Convention shall enter into force on the date of the later of these 
notifications and shall thereupon have effect: 

(i) in respect of taxes withheld at source, on income derived or 
capital owned on or after 1 January in the calendar year next 
following the year in which the Convention enters into force, and 

(ii) in respect of other taxes, on income derived or capital owned in 
any tax year beginning on or after 1 January in the calendar year 
next following the year in which the Convention enters into force. 

3. Notwithstanding the provisions of this Article, the provisions of 
Articles 24 and 25 (Mutual agreement procedura and Exchange of 
information) shall have effect from the date of entry into force of this 
Convention, without regard to the taxable period to which the matter relates. 

4. The Agreement between the Polish Peoples' Republic and Socialist 
Federal Republic of Yugoslavia for the avoidance of double taxation with 
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respect to taxes on income and capital signed in Warsaw on 1oth of January 
1985 shall terminate and cease to be effective from the date upon which this 
Convention has effect in respect of the taxes to which this Convention 
applies in accordance with the provisions of paragraphs 1, 2 and 3. 

ARTICLE 29 
Termination 

This Convention shall remain in force until terminated by one of the 
Contracting States. Either Contracting State may terminate this Convention, 
through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least 
six months before the end of any calendar year beginning after the expiry of 
five years from the date of entry into force of this Convention. In such event, 
this Convention shall cease to have effect: 

{i) in respect of taxes withheld at source, on income derived or 
capital owned on or after 1 January in the calendar year next 
following the year in which the notice is given, and 

(i i) in respect of other taxes, on income derived or capital owned in 
any tax year beginning on or after 1 January in the calendar year 
next following the year in which the notice is given; 

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

Done in duplicate at .. . 54 kCf:l.r?:.t.:.t?............... this day of 
!t 'f{.(.U€. lv<J(U ' . th p ,. h B . c t• ..... :1:.6 ............. ·'· ............................ 1n e o 1s , osn1an, roa 1an, 

Serbian and English languages, all texts being equally authentic. In the case 
of any divergence of interpretation, the English text s hall prevail. 

For the RepubUc of Poland 

k.~· ~ .... ,( 
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WarszawaJJt. października 2014 r. 

Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE.920.689.2013 l 8 l ag 

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

Rzecząpospolitą Polską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie unikania podwójnego 
opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od 

dochodu i majątku, podpisanej w Sarajewie dnia 4 czerwca 2014 r. wyraźona przez 
ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

Projekt ustawy o ratyfikacji nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 
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