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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, dnia 26 października 2021 r. 

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 

a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 

a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania 

i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, 

sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 roku, 

zmienionej Protokołem podpisanym w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 roku 

(druk nr 528) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

1. Uchwalona przez Sejm w dniu 14 października 2021 r. ustawa o ratyfikacji Protokołu 

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między 

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków 

od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 roku, zmienionej Protokołem 

podpisanym w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 roku – określana dalej jako „opiniowana 

ustawa” – zmierza do wyrażenia zgody na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej ratyfikacji podpisanego w Warszawie dnia 30 listopada 2020 roku Protokołu między 

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania 

i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, 

sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 roku, zmienionej Protokołem podpisanym 

w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 roku – określanego dalej jako „Protokół”. 
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2. W uzasadnieniu projektu opiniowanej ustawy (str. 1) podniesiono, że obowiązujące 

brzmienie powołanej umowy międzynarodowej „nie spełnia (…) najnowszych standardów 

w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Co więcej, nie odpowiada ona 

obecnym priorytetom polityki podatkowej Polski w tym obszarze”. 

 

3. Do najważniejszych postanowień Protokołu należy zaliczyć zmiany dotyczące: 

1) definicji określenia „dywidendy”; 

2) wypłacania należności licencyjnych i opłat za usługi techniczne; 

3) zysków z przeniesienia własności majątku; 

4) unikania podwójnego opodatkowania w Polsce. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Opiniowana ustawa została uchwalona w oparciu o projekt wniesiony do Sejmu przez 

Radę Ministrów w dniu 28 lipca 2021 r. (druk sejmowy nr 1443). W dniu 15 września 2021 r. 

odbyło się pierwsze czytanie tego projektu na wspólnym posiedzeniu Komisji Finansów 

Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Komisje te przedstawiły sprawozdanie 

o projekcie opiniowanej ustawy tego samego dnia (druk sejmowy nr 1557), wnosząc o jego 

uchwalenie bez poprawek. Podczas odbytego w dniu 14 października 2021 r. drugiego 

czytania projektu opiniowanej ustawy nie zgłoszono do niego poprawek. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

Opiniowana ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

 

Piotr Magda 

Główny legislator 


