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I.

C
Cel i przed
dmiot ustaw
wy
Opiniowanna ustawa wyraża zgoodę na raty
yfikację Um
mowy międzzy Rzecząp
pospolitą

Polską a Grenadą o wymianie informacjji w sprawaach podatko
owych, poddpisanej w Nowym
Jorku dnnia 19 lipcaa 2012 r. (zw
wanej w dallszej części opinii „Um
mową”).
Postanowiienia Umo
owy opartee zostały na
n Modelo
owej Konw
wencji Org
ganizacji
Współppracy Gospoodarczej i Rozwoju
R
ow
wymianie informacji po
odatkowychh.
Polska nie zawarłaa dotychczzas z Grenadą umowy o wyymianie infformacji
podatkoowych.
Podatki, których
k
doty
yczy umow
wa to w przzypadku Polski – podaatek dochod
dowy od
osób fizzycznych oraz
o
podatek dochodow
wy od osób prawnych
h, a w przy
zypadku Grenady –
podatekk dochodow
wy od osób fizycznych
f
ooraz od osób prawnych
h.
Umowa stanowi
s
- co
c do zasaady - o wymianie
w
in
nformacji nna wniosek
k strony,
w okreśślonych prrzypadkach dopuszczaa jednak możliwośćć wymianyy „automatycznej”
i wymiaany „spontanicznej”. Zakres przzekazywany
ych inform
macji określla art. 1 Umowy,
U
zgodniee z którym
m są to infformacje m
mogące mieeć istotne znaczenie
z
ddla administracji i
stosowaania prawa wewnętrznego w zaakresie pod
datków, w tym inforrmacje o istotnym
i
znaczenniu dla okreeślenia wym
miaru i pobooru podatkó
ów, dla win
ndykacji i eegzekucji zaaległości
podatkoowych orazz dla doch
hodzenia w sprawach
h podatkow
wych i ściggania w sp
prawach
przestęppstw podatkkowych. Zg
godnie z Um
mową, stron
na proszona o pomoc jeest zobowiąązana do
podjęciaa działań mających
m
naa celu dosttarczenie wnioskowan
w
ych inform
macji, nawett gdy te

–2–
informacje nie są gromadzone przez stronę dla własnych celów podatkowych. Zakres
wymiany informacji ograniczać ma jej cel, czyli weryfikacja i prawidłowe wdrożenie
obowiązków podatkowych. Każda informacja przekazywana i otrzymywana przez strony
traktowana jako informacja poufna, zgodnie z art. 10 Umowy.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie
określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów
podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 94, poz. 791), wydanego na podstawie
art. 9a ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
Grenada znajduje się obecnie na liście krajów oraz terytoriów stosujących szkodliwą
konkurencję podatkową.
Przejrzysta polityka w zakresie wymiany informacji po wejściu w życie powyższych
umów spowodować ma, zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, zmianę statusu
Grenady tj. wykreślenie tego terytorium z listy krajów stosujących szkodliwe praktyki
podatkowe.
Umowa dotyczy konstytucyjnych praw i wolności oraz spraw uregulowanych
w ustawie. Z tych względów zasadnym jest tryb związania Polski umową za uprzednią zgodą
na ratyfikację wyrażoną w ustawie (zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji).
II.

Przebieg prac legislacyjnych
Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 31. posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2013 r.

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 938). Projekt stanowił przedmiot prac
sejmowych: Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Komisje nie
wprowadziły poprawek do projektu. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu przedłożenia.

III.

Uwagi szczegółowe
Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Szymon Giderewicz
starszy legislator

