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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 Federalną 
Demokratyczną Republiką Etiopii w 
sprawie unikania podwójnego 
opodatkowania i zapobiegania 
uchylaniu się od opodatkowania w 
zakresie podatków od dochodu, 
podpisanej w Addis Abebie dnia 13 
lipca 2015 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 
 

(-) Beata Szydło 

 
 



Projekt 

 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

 

W dniu 13 lipca 2015 r. w Addis Abebie została podpisana Konwencja między 

Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii w sprawie 

unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w 

zakresie podatków od dochodu, w następującym brzmieniu: 

Po zaznajomieniu się 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 został wydany akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Dano w Warszawie, dnia  

 

PREZYDENT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 

 



Projekt 

U S T AWA  

z dnia  

o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną 

Republiką Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania 

uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej 

w Addis Abebie dnia 13 lipca 2015 r. 

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

ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką 

Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od 

opodatkowania w zakresie podatków od dochodu,  podpisanej w Addis Abebie dnia  

13 lipca 2015 r. 

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



UZASADNIENIE 

 

1. Potrzeba i cel zawarcia nowej Konwencji  

Polska nie zawarła dotychczas umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z 

Etiopią. Jednocześnie, postępujące zbliżenie polityczne z tym krajem, związane m.in. z 

rozmowami prowadzonymi na szczeblu szefów rządu w listopadzie 2013 r., a także 

dobre perspektywy wzmożenia wzajemnej współpracy gospodarczo-handlowej, 

uzasadniają zakończenie prac w zakresie umowy regulującej zasady wzajemnej 

współpracy w zakresie opodatkowania dochodów.  

W odniesieniu do pozostałych krajów afrykańskich, Polska zawarła umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania m.in. z Egiptem (1996), Marokiem (1994), Republiką 

Południowej Afryki (1993), Tunezją (1993) i Zimbabwe (1993). 

2. Informacje ogólne o Etiopii 

Zgodnie z konstytucją z 1994 r., Etiopia jest republiką federalną z prezydentem 

wybieranym przez parlament na 6-letnią kadencję jako głową państwa. Organem 

władzy ustawodawczej jest 2-izbowy parlament (Zgromadzenie Federalne) składający 

się z Rady Przedstawicieli Ludowych (548 deputowanych, wybieranych w wyborach 

powszechnych na 5 lat) i Rady Federacji (117 członków, wybieranych pośrednio 

reprezentantów poszczególnych grup etnicznych). Władzę wykonawczą sprawuje rząd, 

na którego czele stoi premier powoływany przez parlament. 

3. Gospodarka Etiopii  

3.1 Informacje ogólne 

Według African Economic Outlook gospodarka Etiopii zanotowała wzrost o 10,3% w 

latach 2013/2014 – wysoki wzrost gospodarczy Etiopii w latach 2013 i 2014 sytuuje 

Etiopię jako jedną z najlepiej rozwijających się gospodarek na świecie (według MFW). 

Od 1991 r. w Etiopii rozpoczęto wprowadzanie elementów gospodarki rynkowej. Około 

48% wartości PKB wytwarza rolnictwo (2014), zatrudniające 85% ludności zawodowo 

czynnej. Około 42% PKB przypada na usługi (12% zatrudnionych), a 10,4% na 

przemysł (5% zatrudnionych). Korzystną cechą gospodarki Etiopii oraz determinantą 

rozwoju gospodarczego jest niewielkie uzależnienie od eksportu nieprzetworzonych 



 

2 

surowców naturalnych, takich jak ropa naftowa i gaz ziemny. Etiopia jest także drugim 

najludniejszym krajem Afryki, w którym mieszka ok. 90 milionów ludzi. Jednakże 

ok. 85 % populacji to ubodzy mieszkańcy terenów wiejskich.  

3.2 Przemysł 

Przemysł Etiopii cechuje niewielkie wydobycie złota, platyny, soli kamiennej, rud 

manganu, siarki, soli potasowych; znane złoża węgla brunatnego, rud żelaza i miedzi, 

ropy naftowej, gazu ziemnego; ok. 80% energii elektrycznej wytwarzają elektrownie 

wodne, okresowo nieczynne. Przemysł przetwórczy jest słabo rozwinięty, głównymi 

sektorami są sektory: spożywczy (olejarski, cukrowniczy, tytoniowy), włókienniczy 

(bawełniany), chemiczny (mydlarski), skórzany, materiałów budowlanych (cement); 

rzemiosło (tkactwo, wyroby ze skóry i kości). Małe zakłady przemysłowe zostały 

częściowo sprywatyzowane (gł. produkcja rzemieślnicza), większe fabryki są nadal 

własnością państwa.  

3.3 Rolnictwo 

Grunty orne zajmują ok. 13% pow., łąki i pastwiska — 41%; najważniejsze uprawy 

żywieniowe: kukurydza, jęczmień, pszenica, trzcina cukrowa, ponadto rośliny 

strączkowe, warzywa, sezam, orzeszki ziemne. Głównym artykułem eksportowym jest 

kawa, której ok. 80% zbiorów pochodzi z naturalnych lasów kawowych, hodowla bydła 

(38 mln sztuk), owiec (16,6 mln), kóz (9,6 mln), mułów i osłów oraz wielbłądów.  

3.4 Transport i łączność 

Addis Abeba jest połączona linią kolejową (dł. w granicach Etiopii – 678 km) z portem 

Dżibuti oraz szosą z Nairobi (w Kenii). W dalszym ciągu ważną rolę odgrywa transport 

juczny. Transport lotniczy (2 porty międzynarodowe, ponad 40 lotnisk); długość dróg 

kołowych wynosi ok. 34 tys. km (2003). 

3.5 Handel zagraniczny 

Bilans handlu zagranicznego od wielu lat jest ujemny. Deficyt handlowy niwelują 

kredyty i bezzwrotne pożyczki zagraniczne oraz darowizny. Podstawą eksportu jest 

kawa, ponadto skóry surowe i garbowane, ziarno sezamowe, złoto. Import obejmuje 

maszyny i urządzenia, żywność oraz paliwa. Najważniejsi partnerzy handlowi Etiopii 

to: Japonia, Arabia Saudyjska, USA, Włochy, Chiny. Główna wymiana handlowa z 

zagranicą odbywa się przez port Dżibuti. 
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4. Dwustronna współpraca gospodarcza  

Obroty handlowe Polski z Etiopią w 2014 r. wyniosły 42,0 mln USD. Klasyfikuje to 

Etiopię na 122 miejscu w rankingu Ministerstwa Gospodarki. Eksport towarów z Polski 

do Etiopii wyniósł 36,3 mln USD, wartość importu to 5,7 mln USD. Daje to dodatnie 

saldo w wysokości 30,5 mln USD. Wymiana ta stanowi zaledwie 0,01% całości polskiej 

wymiany handlowej. 

5. System podatkowy 

5.1 Podatek dochodowy od osób prawnych 

Etiopia stosuje zasady nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego. 

Podmioty zagraniczne podlegają opodatkowaniu z tytułu zysków z działalności 

prowadzonej na terytorium tego kraju oraz dochodów pasywnych, mających źródło w 

Etiopii. Podstawa opodatkowania CIT obejmuje zyski z działalności gospodarczej, 

zyski kapitałowe i dochody pasywne, po odliczeniu uzasadnionych kosztów związanych 

z prowadzoną działalnością. Stawka podatku wynosi 30% lub 25% dla zysków z 

działalności wydobywczej w sektorze ropy i gazu. Ustawodawstwo krajowe pozwala na 

uniknięcie podwójnego opodatkowania przy pomocy metody odliczenia 

proporcjonalnego. Dywidendy i odsetki wypłacane za granicę podlegają podatkowi u 

źródła w wysokości 10%. W przypadku należności licencyjnych stawka withholding tax 

wynosi 5%. Etiopia stosuje opodatkowanie zysków przekazywanych przez zakład 

przedsiębiorstwu macierzystemu (branch remitance tax), opodatkowanych podobnie jak 

dywidendy stawką 10%. Etiopia zawarła umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania m.in. z Czechami, Francją, Włochami, Rumunią i Rosją.  

5.2 Podatek dochodowy od osób fizycznych 

Podobnie jak w przypadku podatku CIT, opodatkowanie osób fizycznych opiera się o 

zasadę nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego. Za rezydenta 

uważa się osobę, która przebywa w Etiopii przez okres dłuższy niż 183 dni w roku 

kalendarzowym lub ma na terytorium Etiopii miejsce stałego pobytu. Podatek ma 

charakter progresywny z kwotą wolną od podatku i stawkami w przedziale 10–35%. W 

odniesieniu do dochodów z dywidend stosowane są stawki identyczne jak w podatku 

CIT (10%). Z opodatkowania podatkiem PIT zwolnione są emerytury. 
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6. Krótka charakterystyka projektu Konwencji  

Konwencja została wynegocjowana w oparciu o aktualną wersję Modelowej Konwencji 

OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku (OECD lipiec 2010 r.), 

odzwierciedlając między innymi systematykę Modelowej Konwencji. Zgodnie z 

powyższym w pierwszych artykułach definiuje się podmiotowy zakres Konwencji oraz 

podatki, do których Konwencja będzie miała zastosowanie.  

W przypadku Polski Konwencja dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych 

oraz podatku dochodowego od osób prawnych. W Konwencji określa się ponadto 

szereg definicji (m.in. „osoba”, „spółka”, „przedsiębiorstwo Umawiającego się 

Państwa”, „transport międzynarodowy”) oraz reguł dotyczących ustalania rezydencji 

podatkowej (art. 4 Konwencji).  

W zakresie opodatkowania zysków przedsiębiorstw Konwencja, odwołując się do 

brzmienia art. 7 Modelowej Konwencji OECD, określa zasadę, iż zyski 

przedsiębiorstwa jednego umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w 

tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo to prowadzi działalność w drugim państwie 

poprzez położony tam zakład. Zyski przypisywane zakładowi należy wtedy określać w 

taki sposób, jak gdyby stanowił on samodzielny podmiot gospodarczy prowadzący 

działalność w podobnym zakresie i na podobnych warunkach z uwzględnieniem ryzyka 

i funkcji, jakie zakład pełni w strukturze przedsiębiorstwa. W przypadku skorygowania 

zysków zakładu przez jedno z umawiających się państw w sposób powodujący 

podwójne opodatkowanie zysków przedsiębiorstwa, będzie ono eliminowane w drodze 

korekty zysków przedsiębiorstwa przez państwo jego siedziby lub – jeżeli nie zgadza 

się ono z korektą dokonaną przez drugie państwo – w drodze procedury wzajemnego 

porozumiewania się. 

Konwencja – w zakresie regulacji dotyczącej tzw. dochodów pasywnych, obejmujących 

dywidendy, odsetki i należności licencyjne, zawiera klauzulę pozwalającą na 

zastosowanie obniżonej stawki podatku u źródła jedynie w przypadku, gdy odbiorcą 

należności jest rezydent drugiego państwa będący osobą uprawnioną do tych kwot 

(beneficial owner). Zasada ta ma na celu przeciwdziałanie nadużyciom w postaci 

wykorzystywania postanowień umowy do uzyskiwania przywilejów nią przyznawanych 

przez podmioty niebędące rezydentami umawiających się państw (treaty shoping). 
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W zakresie opodatkowania zysków z przeniesienia własności majątku Konwencja 

wprowadza tzw. klauzulę nieruchomościową. Pozwala ona na opodatkowanie w danym 

państwie zysków ze zbycia udziałów (akcji), których wartość w więcej niż 50% 

pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w tym 

państwie.  

W przypadku dochodów z pracy najemnej przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym 

wynagrodzenia, pensje oraz inne podobne świadczenia uzyskane przez osobę mającą 

miejsce zamieszkania w jednym z państw, w związku z wykonywaniem pracy 

najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że praca wykonywana 

jest w drugim państwie. Z kolei Konwencja przewiduje, iż emerytury powinny być 

opodatkowane jedynie w państwie, w którym miejsce zamieszkania ma osoba 

otrzymująca te świadczenia. Precyzuje się przy tym, dla celów stosowania przepisów 

Konwencji, iż w ramach świadczeń objętych artykułem 19 mieszczą się zarówno 

emerytury i renty, jak i renty kapitałowe, definiowane zgodnie z ust. 3 tego artykułu. 

W przypadku opodatkowania wynagrodzeń dyrektorów Konwencja przewiduje 

poddanie opodatkowaniu tych płatności w państwie siedziby spółki, w której osoba ta 

pełni funkcje w zarządach lub radach nadzorczych tych spółek. 

Konwencja zawiera pełną klauzulę wymiany informacji podatkowych, w celu pełnego 

dostosowania go do aktualnego standardu wymiany informacji przewidzianego art. 26 

Modelowej Konwencji OECD.  

Konwencja zawiera także ogólną klauzulę ograniczającą korzystanie z przywilejów 

umownych w sytuacji, gdy głównym celem lub jednym z głównych celów zawarcia 

transakcji lub utworzenia danej struktury jest uzyskanie takich korzyści. Rozróżnienie 

zawierania transakcji oraz tworzenia struktur ma jednocześnie na celu usunięcie 

wątpliwości, co do możliwości zastosowania tej klauzuli zarówno w przypadku 

abuzywnych relacji gospodarczych, jak i tworzenia struktur obejmujących podmioty, 

których istotą funkcjonowania jest korzystanie w sposób nieuprawniony z korzyści 

umownych.  

Konwencja zawiera ponadto postanowienia regulujące m.in. zasady opodatkowania 

zysków z majątku nieruchomego, transportu międzynarodowego, wynagrodzeń 

artystów i sportowców, regulacje dotyczące prowadzenia procedury wzajemnego 
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porozumiewania się, niedyskryminacji, postanowienia o wejściu w życie oraz 

wypowiedzeniu Konwencji. 

7. Skutki wejścia w życie Konwencji 

Skutki finansowe 

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

finansów publicznych. Z uwagi na zawarcie w Konwencji klauzuli o wymianie 

informacji, Konwencja będzie skutecznym narzędziem weryfikacji deklarowanych 

podstaw opodatkowania przez podatników osiągających dochody w relacjach z Etiopią, 

zatem jej wejście w życie będzie miało pozytywny wpływ na wysokość dochodów 

budżetowych Skarbu Państwa. 

Skutki społeczne i gospodarcze 

Wejście w życie Konwencji może spowodować aktywizację dwustronnej współpracy 

gospodarczej (w szczególności z uwagi na możliwość zwiększenia polskiego eksportu). 

Skutki polityczne 

Zawarcie Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania 

uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu będzie krokiem w 

kierunku rozwoju dwustronnej współpracy podatkowej i gospodarczej między Polską a 

Etiopią.  

Skutki prawne wejścia w życie Konwencji 

Postanowienia Konwencji nie są sprzeczne z obowiązującym w Polsce 

ustawodawstwem ani z prawem Unii Europejskiej. Wejście w życie Konwencji nie 

spowoduje konieczności wprowadzenia zmian w polskim prawie wewnętrznym. 

8. 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 Konwencją nastąpi w drodze ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w 

ustawie, ponieważ jest ona umową międzypaństwową spełniającą przesłanki określone 

w art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

(Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.). 
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9. Podmioty prawa krajowego, których dotyczy Konwencja 

Minister Finansów będzie sprawował nadzór nad realizacją Konwencji. 

Przepisy Konwencji będą miały zastosowanie do wszystkich osób prawnych i osób 

fizycznych uczestniczących w dwustronnych stosunkach między Polską a Etiopią oraz 

do organów polskiej administracji podatkowej stosujących postanowienia Konwencji w 

polsko-etiopskich stosunkach gospodarczych. 

10. Sposób, w jaki projekt Konwencji 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 – podmiot 

i przedmiot opodatkowania, źródła przychodów, zwolnienia przedmiotowe, podstawa 

obliczenia i wysokość podatku, pobór podatku lub zaliczek na podatek przez 

płatników, szczególne zasady ustalania dochodu, 

– ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – podmiot 

i przedmiot opodatkowania, przychody, koszty uzyskania przychodów, zwolnienia 

przedmiotowe, podstawa opodatkowania i wysokość podatku, pobór podatku, 

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

kontrola podatkowa, tajemnica skarbowa, wymiana informacji z innymi państwami, 

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

udzielanie pomocy obcemu państwu oraz korzystanie z jego pomocy przy 

dochodzeniu należności pieniężnych, 

– ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej – postępowanie kontrolne, 

– ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy – przestępstwa skarbowe 

i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym, 

– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – przekazywanie 

danych osobowych do państwa trzeciego, 

– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – ujawnianie informacji 

stanowiących tajemnicę bankową. 

 

































































































Warszawa, dnia~utego 2016 r. 

Minister 
Spraw Zagranicznych 

j() n 
DPUE - 920 - ;i :):l - /km/ 

dot. DPT.2701.12.2014/10 

Opinia 
o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji między 
Rzecząpospolitą Polską o Federalną Demokrotyczną Republiką Etiopii w sprawie unikania 
podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie 
podatków od dochodu, podpisanej w Addis Abebie dnia 13/ipco 2015 r., wyrażona przez 
ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem UE. 

Z poważaniem 
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