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           Projekt 

 

 

U S T A W A 

z dnia                                   

 

o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie 

unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania 

w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie  

dnia 13 września 2011 r. 

 

 

 

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

Polskiej ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską 

w  sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od 

opodatkowania w  zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 

13  września 2011 r. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

01/25rch 



UZASADNIENIE 

 

 

1. Potrzeba i cel zawarcia nowej Umowy  

 

Obowiązująca obecnie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 

Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od 

dochodu i majątku, została sporządzona w Warszawie dnia 24 czerwca 1993 r. 

 

W okresie od dnia zawarcia przedmiotowej umowy, znacznej zmianie uległy warunki 

ekonomiczne oraz polska polityka w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

 

Polska wynegocjowała nowe umowy m.in. z Finlandią (podpisana w dniu 8 czerwca 2009 r. 

Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania 

podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie 

podatków od dochodu1)), z Królestwem Norwegii (podpisana w dniu 9 września 2009 r. 

Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania 

podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie 

podatków od dochodu2)), z Republiką Federalną Niemiec (podpisana w dniu 14 maja 2003 r. 

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania 

podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku3)), Szwecją 

(podpisana w dniu 19 listopada 2004 r. Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 

a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania 

uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu4)) oraz z Wielką Brytanią 

(podpisana w dniu 20 lipca 2006 r. Konwencja między Rzecząpospolitą Polską 

a  Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania 

podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie 

podatków od dochodu i od zysków majątkowych5)). 

 

                                                           
1) Dz. U. z 2010 r. Nr 37, poz. 205. 
2) Dz. U. z 2010 r. Nr 134, poz. 899. 
3) Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90. 
4) Dz. U. z 2006 r. Nr 26, poz. 193. 
5) Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840. 



 

Państwa rozwijające się przyznają różne rodzaje zachęt inwestycyjnych zagranicznym 

inwestorom w celu przyciągnięcia zagranicznych inwestycji. Jeżeli państwo źródła inwestora 

zagranicznego stosuje metodę odliczenia, to zysk z tytułu zachęty przyznany przez państwo 

źródła może okazać się zredukowany w zakresie, w jakim państwo zamieszkania lub siedziby, 

gdy opodatkowuje dochód inwestora, który skorzystał z zachęty tego rodzaju, zastosuje 

odliczenie jedynie podatku faktycznie zapłaconego w państwie źródła. Podobnie, jeżeli 

państwo miejsca zamieszkania lub siedziby stosuje metodę wyłączenia, lecz uzależnia  

stosowanie tej metody od pewnego poziomu opodatkowania w państwie źródła, to przyznanie 

zniżki podatkowej przez państwo źródła może skutkować utratą przez inwestora korzyści 

z  metody wyłączenia w państwie jego zamieszkania lub siedziby. W celu uniknięcia takiego 

skutku w państwie zamieszkania lub siedziby niektóre państwa stosujące zachęty podatkowe 

pragną zamieszczać w ich konwencjach podatkowych postanowienia określone powszechnie 

jako „odliczenie podatku fikcyjnego” lub „tax sparing”. Przepisy te zezwalają obcym 

rezydentom na uzyskanie odliczenia podatku zagranicznego, który „zaoszczędzili” na mocy 

działań gwarantujących zachęty podatkowe w państwie źródła, lub gwarantują, że podatek ten 

jest brany pod uwagę przy stosowaniu pewnych warunków, które mogą być związane 

z  metodą wyłączenia.  

 

Tego rodzaju zapisy znalazły się również w artykule 24 ustęp 3 Umowy między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego 

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

24 czerwca 1993 r. 

 

Doświadczenie wykazuje, że odliczanie podatku fikcyjnego łączy się z licznymi nadużyciami 

ze strony podatników i że z punktu widzenia wpływów podatkowych nadużycia te mogą 

drogo kosztować zarówno państwo zamieszkania lub siedziby, jak i państwo źródła. 

Nadużycia tego rodzaju są trudne do wykrycia. Ponadto odliczanie podatków fikcyjnych nie 

jest skutecznym narzędziem promowania rozwoju gospodarczego. W większości przypadków 

obniżenie lub wyeliminowanie korzyści płynących z zachęt podatkowych przez państwo za-

mieszkania lub siedziby zaistnieje tylko wtedy, gdy zyski są przekazane inwestorowi. 

Popieranie przekazywania zysków przez odliczanie podatku fikcyjnego może samo w sobie 

zachęcać inwestorów zagranicznych do inwestycji krótkoterminowych i zniechęcać do 

inwestycji długoterminowych. Co więcej, zagraniczne systemy odliczania podatku są 

zazwyczaj pomyślane w sposób, który pozwala zagranicznemu inwestorowi, przy obliczaniu 
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jego fikcyjnego podatku, który podlega odliczeniu, na skompensowanie, w pewnym stopniu, 

obniżki podatku wynikającej z określonej zachęty podatkowej podatkiem wyższym 

zapłaconym w tym lub innym państwie w taki sposób, że ostatecznie państwo zamieszkania 

lub siedziby nie pobiera żadnego dodatkowego podatku6). 

 

W związku z powyższym, Ministerstwo Finansów  w ramach polityki w zakresie umów 

o  unikaniu podwójnego opodatkowania, dąży do usunięcia zapisów dotyczących „odliczeń 

podatków fikcyjnych” z polskiej bazy traktatowej. 

 

Ponadto, zawarcie nowej Umowy pozwoli na zmianę szeregu postanowień umownych w celu 

usunięcia wątpliwości interpretacyjnych oraz podniesienia jakości przepisów polsko-czeskiej 

umowy, m.in. w zakresie opodatkowania licencji, dywidend i odsetek, definicji umownych, 

wymiany informacji, tzw. korekt wtórnych, pozwalających na usunięcie podwójnego 

ekonomicznego opodatkowania.  

 

2. Relacje gospodarcze 

 

Republika Czeska należy nadal do najważniejszych partnerów gospodarczych Polski, 

zajmując w 2010 r. 6 miejsce pod względem obrotów handlowych po Niemczech, Rosji, 

Włoszech, Francji oraz Chinach. Republika Czeska była czwartym odbiorcą polskich 

towarów, zaś Polska jest trzecim partnerem handlowym Republiki Czeskiej. Zarejestrowano 

wysokie, dodatnie saldo obrotów handlowych – ponad 2 mld EUR.  

 

Struktura towarowa obrotów handlowych nie uległa zmianie w stosunku do 2009 r. i jest 

stabilna. W  eksporcie i w imporcie  zdecydowanie dominują wyroby przemysłowe – 

w  polskim eksporcie (łącznie z chemikaliami i ich pochodnymi) stanowią  one 75 %,  

a w polskim imporcie z Czech – aż 82,2 %. Wysoka jest pozycja polskiego eksportu rolno-      

-spożywczego. W 2010 r. sprzedaliśmy do Czech dwa razy więcej żywności i zwierząt 

żywych niż w 2009 r., a to sprawiło, że grupa ta stała się trzecią grupą towarową w całości 

dostaw eksportowych do Czech, z udziałem 11,5 %. Dostawy polskich mebli, pomimo ostrej 

konkurencji ze strony Niemiec, Chin, Włoch, Austrii czy Słowacji mają 25 % udział 

w  imporcie mebli na rynek czeski. 
                                                           
6) Komentarz do artykułów 23A i 23B Modelowej Konwencji OECD, pkt 72 Odliczanie podatków fikcyjnych. 
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Istotną rolę w polsko-czeskiej współpracy gospodarczej odgrywa współpraca regionalna 

i  transgraniczna, koordynowana przez Polsko-Czeską Komisję Międzyrządową 

ds.  Współpracy Transgranicznej. Również współpraca gospodarcza w ramach istniejących 

Euroregionów: Śląsk Cieszyński, Pradziad, Silesia, Beskidy i Nysa stanowi ważny czynnik 

we współpracy obu krajów. 

 
Polsko-czeskie obroty towarowe (w mln EUR)  

 

   2007  2008  2009 2010  
Dynamika

2009=100
I-VI.2011 

Dynamika 

2010=100 

Eksport 5.641,9  6.630,7  5.745,4 7.202,4  125,4 4.141,6 120,4 

Import  4.165,4  5.073,5  3.882,3 5.074,2 130,7  2.707,2 113,7 

Obroty  9.677,3  11.704,2  9.627,7 12.276,6 127,5  6.848,8 117,7 

Saldo  1.476,5  1.557,2  1.863,1 2.128,2 - 1.434,4 - 

Źródło: DAP MG 

 
3. Gospodarcze umowy dwustronne 

 
Z dniem akcesji do Unii Europejskiej Polska przyjęła prawodawstwo Wspólnot Europejskich 

w myśl podpisanego w dniu 16 kwietnia 2003 r. Traktatu Akcesyjnego. Utrzymano w mocy 

te polsko-czeskie umowy międzynarodowe, które nie są w kolizji z acquis communautaire, 

pozostałe zaś zostały wypowiedziane. Nadal obowiązują m.in.: 

 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej 

w  sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu 

i  majątku podpisana 24 czerwca 1993 r. w Warszawie (Dz. U. z 1994 r. Nr 47, 

poz.  189),  

 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej 

o  popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, podpisana w Budapeszcie 16 lipca 

1993  roku (Dz. U. z 1994 r. Nr 97, poz. 469). 
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W związku z uzyskaniem przez oba kraje członkostwa w Unii Europejskiej, od 1 maja 2004 r. 

kontakty gospodarcze między Polską a Czechami są także regulowane przepisami unijnymi. 

 

4. Podatki 

 

W Republice Czeskiej wprowadzono systematyczne działania na rzecz upraszczania systemu 

podatkowego. Utrzymana została liniowa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych 

w wysokości 15 % oraz 19 % podatek dochodowy od osób prawnych (w 2007 r.  

wynosił 24 %; w 2008 r. – 21 %; w 2009 r.  – 20 %, w 2010 r. – 19 %). 

 

W 2009 r. podjęto decyzję o podwyższeniu od 1 stycznia 2010 r. stawki podstawowej VAT 

z  19 % do 20 % (dotyczy artykułów przemysłowych) oraz stawki obniżonej z 9 % do 10% 

w  odniesieniu m.in. do artykułów spożywczych, leków, świadczenia usług transportu 

publicznego itd. W 2011 r. utrzymano te wysokości stawek podatku VAT. 

W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2011 r. podatku powodziowego, obniżono kwotę 

wolną od podatku o 100 CZK7) miesięcznie (tj. o 1 200 CZK rocznie z poziomu 24 840 do 

23  640 CZK).  

 

Obniżono wydatki państwowej sfery budżetowej o 10 % (wyjątkiem jest wzrost płac 

nauczycieli) oraz ograniczono wydatki bieżące resortów. Miesięczny próg podatkowy 

w  ramach ubezpieczeń społecznych utrzymano na poziomie 141 tys. CZK.  

 

Od 1 stycznia 2011 r. wprowadzony został podatek od kont mieszkaniowo-                        

-oszczędnościowych. W 2011 r. roku państwo opodatkowuje wypłacaną dotację stawką 

w  wysokości 50 %. Dotacja zostanie obniżona dla wszystkich nowych umów (zawartych po 

2004 r.) do poziomu 1 500 CZK (z obecnych 3 000 CZK) i dla umów zawartych do 2004 r. do 

wysoskości 2 000 CZK (z obecnych 4,5 tys. CZK). Wprowadzono też 15 % podatek od 

odsetek na kontach mieszkaniowo-oszczędnościowych.  

 

                                                           
7) 1 CZK= 0,1752 PLN 
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Opodatkowano dodatki do wynagrodzenia posłów w wysokości 15 % od podstawy 

opodatkowania. W sektorze transportu drogowego wprowadzono podwyżkę o 25 % stawek 

myta elektronicznego dla pojazdów powyżej 3,5 t. 

 

5. Dostęp do czeskiego rynku pracy 

 

W relacjach z Czechami (wzajemnie) nie stosuje się ograniczeń na rynku pracy i delegowania 

pracowników. 

 

6. Krótka charakterystyka nowej Umowy  

 

W zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 13 lipca 2009 r. Instrukcji 

negocjacyjnej przyjęto nazwę nowej umowy z Republiką Czeską w  sprawie unikania 

podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie 

podatków od dochodu jako „Konwencja”. Jednakże, na wyraźną prośbę strony czeskiej  

i z uwagi na czeskie, prawne regulacje wewnętrzne, nazwę umowy zmieniono z „Konwencji” 

na „Umowę”. Powyższa zmiana nie wpłynie w żaden sposób na rangę czy zakres Umowy, 

ponieważ, zgodnie z prawem międzynarodowym, pojęcia te są zamienne. 

 

6.1. Zmiana brzmienia artykułu 3 ustęp 2 Umowy 

 

Obowiązująca Umowa stanowi, iż przy jej stosowaniu przez Umawiające się Państwo, jeżeli 

z  kontekstu nie wynika inaczej, każde określenie w niej niezdefiniowane będzie miało takie 

znaczenie, jakie przyjmuje się według prawa tego Państwa w zakresie podatków, do których 

ma zastosowanie niniejsza umowa. Brzmienie tego przepisu w nowej Umowie  jest zbieżne 

z  postanowieniami Modelowej Konwencji OECD, tj.: 

„Przy stosowaniu niniejszej Umowy 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 Umowa, przy czym znaczenie określenia wynikające 

z  ustawodawstwa podatkowego tego Państwa ma pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym 

temu pojęciu przez inne przepisy prawne tego Państwa.”. 
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Przyjęcie powyższego rozwiązania pozwoli na definiowanie pojęć umownych za pomocą 

prawa wewnętrznego, jednak nie ograniczając możliwości interpretacyjnych do prawa 

podatkowego obu państw. W przypadku uregulowania danej kwestii w prawie podatkowym, 

przepisy tego prawa będą miały pierwszeństwo przed przepisami innych gałęzi prawa. 

 

6.2. Rozszerzenie artykułu 9 Umowy o możliwość dokonania tzw. „korekty wtórnej” 

 

W nowej Umowie rozszerzono brzmienie artykułu 9 obowiązującej Umowy o postanowienia 

zbieżne z treścią artykułu 9 ustęp 2 Modelowej Konwencji OECD, umożliwiające dokonanie 

tzw. korekty wtórnej przez Umawiające się Państwa. 

 

Obecnie obowiązująca Umowa nie przewiduje procedury tzw. korekty wtórnej, 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 artykuł 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 drugie 

Umawiające się Państwo uzna, iż zyski w ten sposób połączone 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 Umowy, a właściwe organy Umawiających się Państw będą w razie konieczności 

porozumiewać się ze sobą.”. 

 

Powyższe umożliwi usunięcie ekonomicznego podwójnego opodatkowania dochodów grup 

kapitałowych. 

 

6.3. Zmiana definicji „należności licencyjnych”, określonej w artykule 12 ustęp 3 

obowiązującej Umowy  
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W nowej Umowie 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 artykułu 12 tejże Konwencji oraz intencją Umawiających się Państw. 

Brzmienie nowej definicji nie budzi wątpliwości interpretacyjnych dotyczących jej zakresu 

przedmiotowego. 

 

6.4. Wolne zawody 

 

Rezygnacja z postanowień regulujących opodatkowanie wolnych zawodów zbieżna jest 

z  aktualną wersją Modelowej Konwencji OECD. W takim przypadku, opodatkowanie 

dochodów regulowanych dotychczas artykułem 14 obecnie obowiązującej Umowy odbywać 

się będzie na zasadach określonych w artykule 7 lub 15 Umowy. 

 

6.5. Metoda unikania podwójnego opodatkowania 

 

Polska stosowała metodę wyłączenia z progresją w stosunku do kategorii dochodów 

uregulowanych w dotychczasowej umowie (z wyłączeniem opodatkowania dywidend, licencji 

oraz odsetek). W nowej Umowie również zastosowanie znajdzie metoda wyłączenia 

z  progresją, jako właściwa dla unikania podwójnego opodatkowania. 

  

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

i  zysków majątkowych – Rzeczpospolita Polska będzie stosowała metodę zaliczenia 

proporcjonalnego. 

  

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 
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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 od 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. 

 

Rozszerzenie treści artykułu 24 ustęp 1 obecnie obowiązującej Umowy (artykuł 21 ustęp 1 

litera c) nowej Umowy) o przepis umożliwiający uwzględnienie zwolnionego w Umowie 

dochodu przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu polskiego rezydenta zbieżne jest 

z  treścią artykułu 23A ustęp 3 Modelowej Konwencji OECD. 

 

W przypadku osiągania przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce dochodów, które 

zgodnie z Umową podlegają opodatkowaniu wyłącznie w drugim Umawiającym się Państwie, 

powyższy przepis umożliwia uwzględnienie kwot tych dochodów w procedurze ustalenia 

stawki podatku w odniesieniu do dochodów podlegających opodatkowaniu w kraju 

rezydencji.  

 
6.6. Wymiana informacji 

 
Rozszerzenie brzmienia artykułu 27 obecnie obowiązującej Umowy (artykuł 24 nowej 

Umowy) o postanowienia zbieżne z treścią artykułu 26 ustęp 4 i 5 Modelowej Konwencji 
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OECD, tj. zamieszczenie w nowej Umowie tzw. pełnej klauzuli wymiany informacji zbieżne 

jest z polityką Ministerstwa Finansów oraz krajów OECD w zakresie wymiany informacji.  

 
Przedmiotowe przepisy stanowią, iż jeżeli Umawiające się Państwo występuje o informację 

zgodnie z niniejszym artykułem, drugie Umawiające się Państwo użyje środków służących 

zbieraniu informacji, 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 artykułu 24, 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. 

 
Postanowienia ustępu 3 artykułu 24 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. 

 
7. Skutki wejścia w życie Umowy 

 
Zarówno obecnie obowiązująca jak i nowa Umowa, zawierają metodę wyłączenia z progresją 

dla wszystkich kategorii dochodów, z wyłączeniem dywidend, licencji oraz odsetek, zatem 

szacuje się iż wejście w życie nowej Umowy nie pociągnie za sobą skutków budżetowych. 

 
8. Sposób, w jaki Umowa dotyczy spraw uregulowanych w prawie wewnętrznym 

 

Z Umową powiązane są następujące akty prawa krajowego: 

– ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), 

– ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 74, poz. 397, z późn. zm.), 

– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, 

z  późn. zm.), 
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– ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 

z  2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.). 

 
9. Wpływ wejścia w życie Umowy na prawo wewnętrzne 

 
Postanowienia Umowy nie są sprzeczne z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem. 

 
Jednakże, biorąc pod uwagę Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 19 grudnia 2006 r. 

COM(2006)824, w świetle którego przy zastosowaniu w umowie o unikaniu podwójnego 

opodatkowania metody wyłączenia, przedsiębiorstwo główne nie może odliczać strat 

ponoszonych przez zakłady działające w drugim umawiającym się państwie, podczas gdy 

straty ponoszone przez zakłady krajowe mogą być uwzględniane przez przedsiębiorstwo 

główne – zasygnalizowana została przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej możliwość 

wystąpienia problemów w przyszłości, w związku z nierównym traktowaniem ww. kategorii 

zakładów w zakresie odliczania przez przedsiębiorstwo główne strat przez nie generowanych. 

W opinii Ministra Finansów, zastosowanie w umowie metody wyłączenia ma ten skutek, że 

Polska rezygnuje z prawa do opodatkowania transgranicznych dochodów zakładów, 

a w konsekwencji, zgodnie z zasadą symetrii, nie są także brane pod uwagę straty ponoszone 

przez te zakłady. Jeżeli jednak Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wydanych 

w przyszłości orzeczeniach zajmie negatywne stanowisko w ww. zakresie, a także 

w przypadku zgłoszenia przez Komisję Europejską konieczności zapewnienia w prawie 

polskim równego traktowania zakładów krajowych i zagranicznych w odniesieniu do 

możliwości odliczania strat tych zakładów przez przedsiębiorstwo główne – należy liczyć się 

z koniecznością dokonania stosownych zmian w ustawach: o podatku dochodowym od osób 

fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych, które zapewnią równe traktowanie 

zakładów krajowych i zagranicznych. 

 
10. Tryb związania się przez Rzeczpospolitą Polską Umową  

 
Umowa ma rangę umowy międzypaństwowej. 

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

międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.) związanie Umową nastąpi w drodze 

ratyfikacji, za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, ponieważ Umowa ta spełniać będzie 
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przesłanki określone w art. 89 ust. 1 pkt 5 oraz w art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej 

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

 

11. Środki prawne, jakie powinny zostać przyjęte w celu wykonania Umowy 

 

Wejście w życie Umowy nie spowoduje konieczności dokonania zmian w ustawodawstwie 

wewnętrznym. 
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