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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 Rzecząpospolitą Polską 

a Królestwem Niderlandów o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską 

a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania 

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

podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku, oraz Protokołu, 

podpisanego w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku 

(druk nr 529) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

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

między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie Konwencji między 

Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków 

od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku, oraz Protokołu, podpisanego 

w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku – określana dalej jako „opiniowana ustawa” – zmierza 

do wyrażenia zgody na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji, 

podpisanego w Warszawie dnia 29 października 2020 r., Protokołu między Rzecząpospolitą 

Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską 

a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania 

uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie 

dnia 13 lutego 2002 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 13 lutego 2002 

roku – określanego dalej jako „Protokół”. 
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2. W uzasadnieniu projektu opiniowanej ustawy (str. 1) podniesiono, że podpisanie 

Protokołu „było niezbędne ze względu na dynamicznie zachodzące w latach 2004–2017 

istotne zmiany w sytuacji polityczno-gospodarczej dotyczące m.in. Polski. Polska przystąpiła 

w 2004 r. do Unii Europejskiej, co spowodowało m.in. zintensyfikowanie współpracy 

gospodarczej z państwami członkowskimi. W 2007 r. Holandia otworzyła swój rynek pracy 

dla obywateli Polski. Niezależnie zaistniała także potrzeba oceny postanowień dotyczących 

unikania podwójnego opodatkowania w relacjach bilateralnych ze względu na nowe wzorce 

opracowywane w tym zakresie przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju”. 

 

3. Do najważniejszych postanowień Protokołu należy zaliczyć zmiany dotyczące: 

1) zakresu podmiotowego zmienianej Konwencji; 

2) opodatkowania zysków przedsiębiorstw, dywidend, emerytur i rent, rent kapitałowych 

oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego. 

 

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 1445). 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 1558), 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 


