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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 Umowy między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Stanów Zjednoczonych Ameryki  
w sprawie poprawy wypełnia- 
nia międzynarodowych obowiązków 
podatkowych oraz wdrożenia 
ustawodawstwa FATCA, oraz 
towarzyszących Uzgodnień Końcowych, 
podpisanych dnia 7 października  
2014 r. w Warszawie. 

 

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 oraz Minister Spraw Zagranicznych. 

 

Z poważaniem 
 

(-) Ewa Kopacz 

 
 



Projekt 
 
 
 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 
 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 

podaje do powszechnej wiadomości: 
 

 

W dniu 7 października 2014 r. w Warszawie została podpisana Umowa między 

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie 

poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia 

ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszące Uzgodnienia Końcowe, w następującym 

brzmieniu: 

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową i Uzgodnieniami Końcowymi, w imieniu 

Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: 

– zostały one uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nich 

zawartych, 

– są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone, 

– będą niezmiennie zachowywane. 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Dano w Warszawie dnia  

 
 
 
 

PREZYDENT 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
 
 

 
 
PREZES RADY MINISTRÓW 
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Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów 

Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych 

obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz 

towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych dnia 7 października 2014 r. 

w Warszawie 

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

ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów 

Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków 

podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień 

Końcowych, podpisanych dnia 7 października 2014 r. w Warszawie. 

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

1. Potrzeba i cel zawarcia Umowy 

W dniu 28 marca 2010 r. w Stanach Zjednoczonych Ameryki została przyjęta ustawa 

o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (Foreign 

Account Tax Compliance Act – FATCA). 

Celem FATCA było zobligowanie zagranicznych instytucji finansowych (FFI) do 

zawierania porozumień, bezpośrednio z amerykańską administracją skarbową (IRS), 

zobowiązujących do przekazywania do USA danych o stanach rachunków, 

uzyskiwanych dochodach oraz ich właścicielach, będących podatnikami tego kraju, dla 

celów weryfikacji prawidłowości zobowiązań podatkowych. Intencją FATCA było 

zapobieżenie wykorzystywaniu przez amerykańskich podatników zagranicznych 

instytucji finansowych w celu ukrywania dochodów lub tworzenia struktur 

agresywnego planowania podatkowego.  

W celu nakłonienia zagranicznych instytucji finansowych do przystępowania do 

porozumień z IRS ustawodawstwo FATCA wprowadza specyficzny rodzaj sankcji. 

W przypadku odmowy zawarcia porozumienia z IRS przewidziano dla instytucji 

finansowych oraz osób uzyskujących dochody z USA za pośrednictwem tych instytucji 

sankcję w postaci opodatkowania dochodów (przychodów) uzyskiwanych ze źródeł 

w USA podatkiem w wysokości 30%. Ze względu na wysokość stawki tego podatku 

skutkowałby on de facto koniecznością odstąpienia przez instytucje finansowe od 

inwestowania na rynku amerykańskim, m.in. w emitowane w tym państwie papiery 

wartościowe. 

W konsekwencji w celu uniknięcia obciążenia tym podatkiem polskie instytucje 

finansowe (PIF) powinny zawrzeć porozumienie z IRS, w którym zobowiążą się do 

przekazywania stosownych informacji oraz prawidłowego wykonywania obowiązków 

wynikających z FATCA. Pierwsze informacje odnoszące się do roku 2014 i dotyczące 

amerykańskich klientów PIF powinny przekazać nie później niż do 30 września 2015 r. 

Przyjęcie przez PIF wspomnianych obowiązków, w drodze zawarcia porozumienia 

z IRS, obarczone byłoby szeregiem rodzajów ryzyka, związanego z prawnymi 

możliwościami pozyskiwania oraz przekazywania informacji dotyczących klientów 

instytucji finansowych.  
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Należy wskazać, iż informacje, które miałyby być przekazywane do IRS przez PIF, 

objęte są tajemnicą bankową. Dodatkowo, w odniesieniu do poszczególnych 

produktów/usług i roli banku w procesie świadczonej usługi, informacje te mogą być 

chronione także przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych, tajemnicą ubezpieczeniową w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 

o działalności ubezpieczeniowej, tajemnicą zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a w szczególnych przypadkach 

mogą być objęte poufnością w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.  

FATCA wymaga także, aby FFI, która wypłaca należności innemu FFI, która nie 

zawarła porozumienia z IRS, lub klientowi, który odmawia udzielenia zgody na 

przekazywanie swoich danych (tzw. recalcitrant account holder, „oporny klient”) 

dokonywała na rzecz IRS potrącenia 30% wypłacanych należności. Bank (lub inna 

instytucja finansowa/płatnicza), dokonując tego typu potrącenia, może narazić się także 

na zarzut nienależytego wykonania obowiązku wynikającego m.in. z ustawy z dnia 

19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Ustawodawstwo polskie nie zawiera 

ponadto rozwiązań, które pozwalałyby instytucjom finansowym pełnić rolę  

quasi-płatnika zagranicznego podatku. 

Wskazane powyżej ryzyka zostały zidentyfikowane między innymi przez Związek 

Banków Polskich w drodze oceny wpływu FATCA na działalność zrzeszonych w nim 

podmiotów. 

Mając na uwadze, iż podpisanie porozumień przez instytucje finansowe bezpośrednio 

z IRS byłoby niezgodne z prawem UE oraz krajowym w zakresie m.in. przekazywania 

informacji objętych ochroną danych osobowych oraz tajemnicą bankową, a także 

pełnienia w określonych sytuacjach funkcji płatnika amerykańskiego podatku, USA 

zaproponowały państwom zawieranie porozumień międzyrządowych (IGA). Celem 

tych porozumień jest ustalenie, iż informacje o rachunkach prowadzonych dla 

rezydentów podatkowych USA w zagranicznych instytucjach finansowych będą przez 

te instytucje zbierane i raportowane do własnej, krajowej, administracji podatkowej. 

Następnie byłyby one przez tę administrację przekazywane automatycznie do USA, 

zgodnie z procedurą i w terminach ustalonych w IGA. Podstawą prawną do 
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realizowania automatycznej wymiany informacji byłyby odpowiednie postanowienia 

umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub wielostronnej Konwencji z 1998 r. 

o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych. 

Ze względu na termin wejścia w życie amerykańskich przepisów FATCA (1 lipca 

2014 r.), polskie instytucje finansowe powinny do tego czasu uzyskać pewność co do 

sposobu postępowania, tj. konieczności zawierania przez każdą z nich oddzielnych 

umów z IRS (kolidujących w istocie rzeczy ze wskazanymi obszarami prawa polskiego 

i wspólnotowego) lub polegania na rozwiązaniu, przewidywanym w porozumieniu 

międzyrządowym. 

Zawarcie porozumienia IGA z USA, z punktu widzenia polskich instytucji 

finansowych, wiąże się z następującymi korzyściami: 

1) USA uznają wszystkie polskie instytucje finansowe za działające zgodnie 

z FATCA, a zatem odstąpią od żądania pobierania 30% od kwot wypłacanych 

amerykańskim klientom tych instytucji finansowych lub zamykania rachunków 

w przypadku tzw. „opornych klientów“, 

2) PFI uzyskują gwarancję działania zgodnie z przepisami prawa krajowego 

dotyczącego ochrony danych osobowych, tajemnic branżowych oraz (po ich 

wprowadzeniu) zasad przekazywania do administracji podatkowej informacji 

o klientach z USA, 

3) wobec polskich banków oraz innych instytucji finansowych, podobnie jak 

w przypadku przystąpienia do indywidualnych porozumień z IRS, nie będzie miało 

zastosowania potrącanie dodatkowego 30% podatku ze źródeł USA. 

Główne obowiązki strony polskiej, związane z zawarciem porozumienia IGA, dotyczą: 

1) utworzenia lub dostosowania informatycznego systemu zbierania danych 

przekazywanych przez PIF, 

2) wprowadzenia dostosowań legislacyjnych, dotyczących m.in. udostępniania danych 

objętych tajemnicą bankową oraz innych tajemnic chronionych prawem 

związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego i ochroną danych osobowych 

oraz ustalenie sankcji za nieprzestrzeganie obowiązków przez PIF, 

3) przyjęcia wobec USA zobowiązania do aktywnego wdrażania środków prawnych 

zapobiegających obchodzeniu przez PIF wymogów określonych porozumieniem, 
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4) zaimplementowania rozwiązań określających „techniczne” zasady współpracy 

administracji podatkowej z PIF, zasady weryfikacji klientów PIF oraz zakres 

zbieranych przez PIF danych o stanach rachunków i dochodach. 

Porozumienie IGA przewiduje możliwość uzyskania wzajemności w udzielaniu 

informacji z USA, w zakresie określonym Umową. W związku z tym, Polska uzyska 

dostęp na zasadzie automatycznej wymiany informacji, do danych o właścicielach, 

obrotach i saldach rachunków prowadzonych w USA na rzecz polskich rezydentów 

podatkowych.  

Do chwili obecnej porozumienie międzyrządowe FATCA z USA podpisało ponad 

czterdzieści krajów (według stanu na październik 2014 r.), w tym wśród państw UE 

m.in.: Dania, Niemcy, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy i Wielka Brytania, 

natomiast szereg innych państw wyraża gotowość do przyjęcia tego trybu. Rozwiązanie 

międzyrządowe korzystnie wpłynie na możliwość działania polskich PIF jednocześnie 

zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz wymogami FATCA, a także zabezpieczy je 

przed podleganiem dodatkowemu opodatkowaniu od dochodów uzyskanych ze źródeł 

w USA.  

Dodatkowo Komisja Europejska opublikowała stanowisko, w którym popiera działania 

USA w celu zapewnienia współpracy w zakresie prawa podatkowego sprzyjającym 

stosunkom biznesowym. Komisja w szczególności docenia starania USA w zakresie 

negocjacji z poszczególnymi krajami co do implementacji FATCA. Komisja stoi na 

stanowisku, iż za pomocą porozumień międzyrządowych na temat przekazywania 

informacji podatkowych można znacząco obniżyć koszty administracyjne, a także 

koszty dostosowania do FATCA oraz ograniczyć trudności prawne z tym związane dla 

instytucji finansowych w Unii Europejskiej.  

Mając na uwadze powyższe względy, zawarcie Umowy między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie 

poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia 

ustawodawstwa FATCA (Umowa FATCA) stanowi rozwiązanie, które w najszerszym 

zakresie zabezpiecza polskie instytucje finansowe przed niekorzystnymi aspektami 

regulacji FATCA.  
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2. Zakres wymiany informacji podatkowych realizowanej obecnie z USA oraz 

przewidzianej w Umowie FATCA 

Obecną podstawę do wymiany informacji podatkowych z USA stanowi Umowa 

o uniknięciu podwójnego opodatkowania z 1974 r. oraz wielostronna Konwencja 

o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych z 1988 r. Umowa 

z 1974 r. zostanie zastąpiona nową Konwencją o unikaniu podwójnego opodatkowania, 

podpisaną w dniu 13 lutego 2013 r., ratyfikowaną przez Prezydenta RP w dniu 

15 listopada 2013 r., która wprowadza aktualny standard OECD w zakresie wymiany 

informacji podatkowych. 

Biorąc pod uwagę postanowienia Konwencji z 2013 r., obydwa państwa mogą 

wymieniać informacje podatkowe, dotyczące wszystkich podatków – zarówno 

bezpośrednich, jak i pośrednich – przy wykorzystaniu możliwości wymiany informacji 

w trzech trybach: automatycznie, na żądanie bądź w formie spontanicznej wymiany 

informacji. Realizując powyższe postanowienia, Polska automatycznie wymienia 

z USA dane dotyczące kategorii dochodów objętych opodatkowaniem u źródła, 

przekazywane przez płatników tych dochodów zgodnie z informacjami na formularzach 

IFT. 

Ustawodawstwo FATCA rozszerza zakres informacji, które miałyby być pozyskiwane 

przez amerykańskie władze podatkowe w formie automatycznej (dane o saldzie lub 

wartości rachunków posiadanych przez podatników amerykańskich oraz informacje 

o dochodach z tytułu umów ubezpieczeniowych o charakterze inwestycyjnym oraz 

zyskach kapitałowych), przy czym możliwości pozyskania tych danych gwarantuje 

obecnie możliwość wymiany informacji na wniosek.  

Ustawodawstwo FATCA, mając na uwadze jego główny cel, tj. zapobieżenie ukrywania 

dochodów lub tworzenia struktur agresywnego planowania podatkowego przez 

podatników amerykańskich (rezydentów, osób posiadających obywatelstwo 

amerykańskie lub prawo stałego pobytu), wprowadza też specyficzne mechanizmy 

weryfikacji rachunków prowadzonych przez zagraniczne instytucje finansowe pod 

kątem ustalenia, czy posiadacz rachunku jest amerykańskim podatnikiem. 

Ze względu na fakt, iż ustawodawstwo FATCA skierowane jest bezpośrednio do 

zagranicznych instytucji finansowych, które miałyby poprzez zawieranie umów 

z amerykańską administracją podatkową realizować de facto wymianę informacji 
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podatkowych, nie mając do tego kompetencji na gruncie prawa krajowego, zawarcie 

porozumienia międzyrządowego służy ustrukturyzowaniu tej wymiany w sposób 

zgodny z całokształtem polskich regulacji prawnych. 

Należy podkreślić, iż formalną podstawą do wymiany informacji określonych 

w Umowie FATCA będzie umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania 

obowiązująca w relacjach Polska – USA lub wielostronna Konwencja z 1988 r. Umowa 

FATCA będzie więc bazować na możliwości automatycznego przekazywania 

informacji, określonej w tych aktach, lecz przy rozszerzeniu zakresu tych informacji 

o niektóre kategorie dochodów oraz wprowadzenie swoistego rodzaju wytycznych dla 

instytucji finansowych określających sposób identyfikowania rachunków posiadanych 

przez amerykańskich podatników. 

3. Podstawowe informacje o gospodarce i sytuacji gospodarczej USA 

USA utrzymują pozycję największej i najbardziej zaawansowanej pod względem 

technologicznym gospodarki na świecie. Gospodarka zorientowana jest na rynek, 

charakteryzuje ją wysoka wydajność pracy, dominujący udział sektora prywatnego oraz 

duży stopień innowacyjności. W strukturze produktu krajowego brutto największy 

udział mają usługi (79,6%), następnie przemysł (19,2%) i rolnictwo (1,2%). 

Największymi partnerami handlowymi USA są: Chiny, Kanada, Meksyk. USA lokują 

na tych rynkach około 50% swojego eksportu, a importują ok. 45%. Spośród państw 

członkowskich UE największymi partnerami handlowymi USA są: Niemcy, 

Wlk. Brytania, Francja, Irlandia, Włochy. USA odgrywają ważną rolę 

w międzynarodowych organizacjach gospodarczych, takich jak: ONZ (oraz 

organizacjach powiązanych, m.in. WTO, FAO, WHO), OECD, Międzynarodowy 

Fundusz Walutowy, Bank Światowy i inne. 

4. Ramy prawno-traktatowe współpracy gospodarczej 

Do najważniejszych dokumentów regulujących zasady współpracy gospodarczej 

i handlowej między Polską a USA zaliczyć należy m.in.: 

• Traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych między RP a Stanami 

Zjednoczonymi Ameryki (Dz. U. z 1994 r. Nr 97, poz. 468), 

• Protokół dodatkowy między RP a Stanami Zjednoczonymi Ameryki do Traktatu 

o stosunkach handlowych i gospodarczych między RP a Stanami Zjednoczonymi 
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Ameryki, sporządzonego w Waszyngtonie z dnia 21 marca 1990 r. (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 3, poz. 14), 

• Umowa między Rządem RP a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki 

o współpracy naukowo-technicznej (M.P. z 2007 r. Nr 25, poz. 271), 

• Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Stanów 

Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu 

uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1976 r. 

Nr 31, poz. 178). 

5. Wymiana handlowa Polski z USA 

Według danych GUS, obroty handlowe Polski z USA w 2013 r. wyniosły około 10 mld 

USD i wzrosły w relacji do roku poprzedniego o 15% (w 2012 r. osiągnęły wartość 

8,7 mld USD). Eksport z Polski do USA był na poziomie 4,5 mld USD i wzrósł 

o 24,3%. Przywóz z USA do Polski wyniósł 5,5 mld USD i był wyższy o 8,3%. USA 

były w 2013 r. dla Polski 13 partnerem w eksporcie z udziałem 2,2% oraz 8 partnerem 

w imporcie z udziałem 2,7%. 

W handlu Polski z USA dominujące znaczenie miały wyroby przemysłu 

elektromaszynowego, stanowiące blisko 52% polskiego eksportu oraz prawie 58% 

importu z USA. 

6. System podatkowy USA 

 A. Spółki 

1. Rezydenci 

Podatek dochodowy Maksymalna stawka federalna – 35%; 
Maksymalna stawka stanowa – 12%, 
w zależności od stanu 

Podstawa opodatkowania od wszystkich dochodów 

Zyski majątkowe Stawka taka sama jak dla dochodu 

2. Nierezydenci 

Podatek dochodowy Dochód z handlu lub działalności gosp.: 

Maksymalna stawka federalna – 35%; 
Maksymalna stawka stanowa – 12%, 
w zależności od stanu 

Zyski majątkowe (sprzedaż udziałów akcji 
w spółkach – rezydentach) 

Tak, jeżeli udziały / akcje związane są m.in. 
z handlem lub działalnością gosp. w USA  

Podatek u źródła 
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Zyski oddziału 30% 

Dywidendy 30% 

Odsetki 30%;  
(0% np. depozyty bankowe) 

Należności licencyjne 30% 

Opłaty za usługi techniczne 30% 

Opłaty za usługi zarządcze 30% 

3. Kwestie szczególne 

Grupy kapitałowe tak 

Zachęty podatkowe W szczególności: 
wydatki poniesione przy rozpoczynaniu 
działalności; 
wydatki organizacyjne; 
wydatki zw. z badaniami i rozwojem; 
produkcyjna działalność krajowa; 
działalność w zakresie ropy i gazu; 

 B. Osoby fizyczne 

1. Rezydenci 

Podatek dochodowy Maksymalna stawka federalna – 35%; 
Maksymalna stawka stanowa – 11%, 
w zależności od stanu 

Zyski majątkowe min. 35% 

2. Nierezydenci 

Podatek dochodowy Dochód z handlu lub działalności gosp.: 

Maksymalna stawka federalna – 35%; 
Maksymalna stawka stanowa – 11%, 
w zależności od stanu 

Zyski majątkowe (sprzedaż udziałów/akcji 
w spółkach – rezydentach) 

Tak, jeżeli udziały/akcje związane są m.in. 
z handlem lub działalnością gosp. w USA 

Podatek u źródła 

Dochód z pracy najemnej 30%  

Dywidendy 30% 

Odsetki 30%; 
(0% np. depozyty bankowe) 

Należności licencyjne 30% 

Opłaty za usługi techniczne 30% 

Opłaty za usługi zarządcze 30% 
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7. Krótka charakterystyka przepisów Umowy 

Umowa FATCA, oprócz głównego tekstu określającego podstawowe zasady wymiany 

informacji pozyskiwanych przez instytucje finansowe, obejmuje dwa załączniki 

(Załącznik I oraz Załącznik II) i towarzyszące Umowie Uzgodnienia Końcowe 

(Memorandum of Understanding).  

W preambule do Umowy zawarto odwołania do artykułu 23 Umowy zawartej między 

Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych 

o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od 

opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z 1974 r., jako do obowiązującej 

obecnie podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych z USA. Jednocześnie 

preambuła nawiązuje w tym względzie (podstawa prawna wymiany informacji) do 

każdej innej umowy, konwencji, która miałaby zastąpić obowiązującą Umowę z 1974 r. 

Artykuł 1 ustęp 1 Umowy zawiera definicje pojęć, związanych ze specyfiką FATCA, 

w tym m.in. wyjaśnienia takich określeń jak: instytucja finansowa, instytucja 

powiernicza, instytucja depozytowa, podmiot inwestujący, polska instytucja finansowa, 

raportująca instytucja finansowa, nieraportująca polska instytucja finansowa oraz 

rachunek raportowany.  

Treść artykułu 1 ustęp 2 jest uregulowaniem funkcjonującym zarówno w Modelowej 

Umowie OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych, Modelowej 

Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku oraz w zdecydowanej 

większości zawieranych przez Polskę międzynarodowych umów podatkowych. 

Powyższe uregulowanie odnosi się do ogólnych zasad interpretacji określeń 

stosowanych w Umowie, które nie są w niej zdefiniowane.  

Z uwagi na fakt, iż umowy podatkowe zawierane są przez kraje o różnych systemach 

podatkowych, ich treść jest swoistym kompromisem, zawieranym przy uwzględnieniu 

dość dużego stopnia uogólnienia. Konieczność uwzględnienia w umowie podatkowej 

definicji każdego z terminów w niej występujących doprowadziłaby prawdopodobnie 

do braku możliwości jej zawarcia, właśnie z uwagi na duże różnice w systemach 

prawnych obu stron umowy. Z tego względu, umowy podatkowe delegują definiowanie 

większości pojęć do prawa wewnętrznego, gdyż jest to jedyna możliwość 

uwzględnienia jego specyfiki.  
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Artykuł 2 ustęp 1 Umowy FATCA określa zasadniczą treść porozumienia, tj. nakłada 

obowiązek przekazywania przez strony informacji, w ustalonych terminach i zakresie. 

Po wejściu w życie Umowy FATCA podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe 

i efektywne przekazywanie informacji objętych FATCA będzie więc polska 

administracja skarbowa, podczas gdy w oryginalnej formule FATCA obowiązek ten 

miałyby na siebie przyjąć poszczególne PIF. 

Artykuł 2 ustęp 2 szczegółowo określa zakres danych, które podlegać będą pozyskaniu 

i wymianie informacji, dotyczących rachunków raportowanych w odniesieniu zarówno 

do Polski, jak i USA. W odniesieniu do każdego rachunku raportowanego, instytucja 

finansowa będzie weryfikować dane nim objęte pod kątem określenia m.in. 

identyfikacji klienta, adresu, numeru identyfikacji podatkowej oraz salda obrotów 

i uzyskiwanych dochodów związanych z rachunkiem raportowanym. USA zapewni 

także na zasadzie wzajemności zbieranie i automatyczne przekazywanie informacji 

zwrotnych o amerykańskich rachunkach należących do polskich rezydentów.  

Zgodnie z wyjaśnieniami udzielanymi przez USA, nie będą one żądały przetwarzania 

i badania przez administrację skarbową jakości informacji raportowanej przez PIF. USA 

opracuje natomiast metodologię oceny ryzyka i wiarygodności otrzymywanych 

informacji, która będzie podstawą do żądania wyjaśnień, jeżeli np. przekazywane 

informacje będą niespójne lub przekazywanie ich będzie się odbywało w sposób 

niekonsekwentny. 

Artykuł 3 Umowy FATCA określa czas oraz sposób przekazywania informacji. 

Zgodnie z jego ustępem 3, pierwszym okresem, za który informacje powinny być 

wymienione, będzie rok 2014. Należy jednak podkreślić, iż odnoszące się do roku 2014 

informacje powinny być wymienione nie później niż do 30 września 2015 r. Okres 

poprzedzający tę datę wyznacza więc czas, w którym powinno nastąpić dostosowanie 

prawa krajowego, jak również przyjęcie określonej metodyki automatycznej wymiany 

informacji. W odniesieniu do pozostałych okresów rocznych informacje powinny być 

wymieniane w ciągu 9 miesięcy następujących po końcu roku kalendarzowego, do 

którego się odnoszą (zgodnie z art. 3 ust. 5). 

Ustalenie w Umowie, iż pierwsze raportowanie obejmowało będzie dane dotyczące 

roku 2014 związane jest z oczekiwaniem strony amerykańskiej zapewnienia 

ekwiwalentnego zakresu raportowania przez podmioty z krajów zawierających Umowy 



11 

FATCA, jak i z krajów, w których instytucje finansowe zawierają porozumienia 

bezpośrednio z IRS.  

Artykuł 3, zapewniając okres przejściowy, w którym państwa oraz instytucje finansowe 

powinny dokonać niezbędnych dostosowań, różnicuje zakres żądanych informacji 

w zależności od okresu, którego dotyczą. W przypadku roku 2014 wymiana obejmie 

dane określone w artykule 2 ustęp 2 litera a) punkt 1–4 Umowy FATCA. Ograniczenie 

zakresu wymiany informacji w pierwszych latach obowiązywania Umowy uzasadnione 

jest potrzebą dostosowania prawa wewnętrznego, a także systemów informatycznych, 

dzięki którym można będzie skutecznie i efektywnie wymieniać wszelkie informacje 

wymienione w niniejszym artykule do wymogów nałożonych Umową. Zgodnie 

z Umową, wszystkie dane określone w artykule 2 ustęp 2 litera a) Umowy będą 

wymieniane, począwszy od roku raportowania 2016. 

W celu uzgodnienia technicznych aspektów związanych z wymianą informacji oraz 

informowaniem się o przypadkach błędów w raportowaniu Umowa przewiduje 

w artykule 3 ustępie 6, iż właściwe władze obydwu państw będą porozumiewać się 

wzajemnie, w celu wypracowania odpowiednich procedur. 

W artykule 3 ustępach 8–10 Umowy określono, iż realizacja zobowiązania do wymiany 

informacji zgodnie z art. 2 poprzedzona zostanie wzajemnym notyfikowaniem przez 

Polskę i przez USA, iż druga strona posiada instrumentarium prawno-organizacyjne, 

pozwalające na efektywną wymianę informacji oraz zapewniające standardy 

zachowania jej poufności. 

Artykuł 4 ustęp 1 szczegółowo określa obowiązki, jakie musi spełnić PIF, m.in. 

powinna corocznie raportować i przekazywać Ministrowi Finansów (właściwym 

władzom) informacje wymagane Umową oraz, w przypadku działania w charakterze 

pośrednika, pobierać 30% płatności od nieraportującej instytucji finansowej. Niniejszy 

artykuł pozwala również na odmienne traktowanie funduszy emerytalnych oraz innych 

podmiotów, wskazanych przez Polskę w Załączniku II. Ustęp 5 niniejszego artykułu 

reguluje sytuację podmiotów powiązanych (lub oddziałów), z których jeden działa na 

terenie jurysdykcji, która uniemożliwia mu uzyskanie statusu instytucji 

współdziałającej, drugi natomiast jest traktowany jako instytucja współpracująca. 

Jednakże, bez względu na ich powiązania, instytucja współpracująca zachowa swój 

dotychczasowy status. Artykuł 4 ustęp 7 wprowadza opcjonalną możliwość 
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skorzystania przez Polskę – w procesie implementacji Umowy FATCA – z definicji 

określonych w prawie amerykańskim, w miejsce definicji ustalonych Umową, o ile 

działanie takie nie będzie podważało celu Umowy.  

W artykule 5 Umowa określa sposób działania w przypadku wystąpienia uchybień 

mniejszej wagi i pomyłek administracyjnych, wystąpienia istotnego nieprzestrzegania 

obowiązków przez raportujące instytucje finansowe oraz zasady korzystania z usług 

świadczonych przez osoby trzecie. Zarówno w sytuacjach mniejszej wagi, jak 

i w sytuacjach poważniejszych, wymagających zaangażowania władz drugiego 

państwa, pierwsze państwo poinformuje władze drugiego o przypadkach 

nieprzestrzegania określonych obowiązków. Zgodnie z Umową, w takim przypadku 

władze drugiego państwa powinny zastosować wobec jednostki nieprzestrzegającej 

określonych standardów raportowania odpowiednie środki, przewidziane w jej prawie 

wewnętrznym.  

Umowa zawiera w artykule 6 ustęp 1 tzw. klauzulę wzajemności. Stanowi ona, że oba 

państwa wyrażają zainteresowanie osiągnięciem porównywalnego poziomu 

w standardzie wzajemnej automatycznej wymiany informacji. W związku 

z powyższym, USA wprowadzą, w określonym czasie, odpowiednie przepisy 

pozwalające na wymianę informacji w zakresie dochodów opodatkowanych w USA, jak 

również ogółu płatności dokonywanych za pośrednictwem amerykańskich instytucji 

finansowych. Innymi słowy, również Polska będzie mogła uzyskiwać informacje 

o rachunkach prowadzonych dla swoich rezydentów podatkowych na terenie USA. 

Umowa zawiera w artykule 7 postanowienie, zgodnie z którym jakikolwiek 

korzystniejszy przepis wynegocjowany przez dane państwo będzie automatycznie 

stosowany do umów z pozostałymi państwami.  

Ponadto Umowa FATCA zawiera regulację dotyczącą porozumiewania się stron 

w przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem Umowy (artykuł 8), określenie 

statusów Załączników (artykuł 9) oraz postanowienia o wejściu jej przepisów w życie 

(artykuł 10).  

Załącznik I określa procedury stosowane przez instytucje finansowe dla celów 

identyfikacji rachunków raportowanych, posiadanych przez obywateli amerykańskich 

i rezydentów podatkowych USA. Ze względu na wejście w życie ustawodawstwa 

FATCA Załącznik I wyodrębnia oddzielne reguły weryfikacji rachunków 
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prowadzonych przez instytucje finansowe na dzień 30 czerwca 2014 r. oraz nowych 

rachunków, otwieranych po tym dniu.  

Ze względu na zmniejszenie nakładów biurokratycznych po stronie instytucji 

finansowych przewidziano próg 50 tys. USD, określający wartość rachunków, które nie 

będą wymagały przeglądu jako rachunki istniejące oraz – w przypadku nowych 

rachunków depozytowych oraz pieniężnych umów ubezpieczenia – weryfikacji 

rezydencji podatkowej klienta. Co do zasady istniejące rachunki o wartości większej niż 

50 tys. USD (250 tys. USD dla pieniężnych umów ubezpieczenia) podlegały będą tylko 

weryfikacji elektronicznej, w celu określenia, czy w stosunku do ich posiadacza (lub 

osoby kontrolującej podmiot będący posiadaczem rachunku) można wyodrębnić 

informacje wskazujące na możliwość bycia amerykańskim rezydentem podatkowym. 

Dla rachunków istniejących do 30 czerwca 2014 r. o wartości ponad 1 mln USD 

weryfikacja będzie obejmowała również sprawdzenie papierowej dokumentacji 

rachunku. Załącznik I określa ponadto szczegóły dotyczące kwestii przewalutowania 

wartości rachunków, sumowania ich wartości oraz dokumentacji uznawanej dla celów 

weryfikacji statusu klienta. 

W Załączniku II do Umowy FATCA określono grupy podmiotów, które będą 

traktowane jako zwolnieni uprawnieni odbiorcy lub jako podmioty, w stosunku do 

których uznaje się, iż działają zgodnie z FATCA, a także produkty finansowe, 

w odniesieniu do których nie ma obowiązku raportowania. Celem Załącznika II jest 

nadawanie statusu współpracującej instytucji finansowej podmiotom, których 

działalność nie generuje ryzyka związanego z wykorzystywaniem ich przez osoby 

amerykańskie dla celów zatajenia przed władzami podatkowymi posiadanych zasobów 

oraz osiąganych dochodów. Stąd, ze względu na przedmiot działalności, raportowanie 

dotyczące klientów wyłączone zostało w stosunku do podmiotów rządowych, 

organizacji międzynarodowych, banku centralnego, funduszy emerytalnych, instytucji 

finansowych z lokalną bazą klientów, banków o lokalnym zasięgu działalności, 

instytucji finansowych prowadzących jedynie rachunki o niskiej wartości, 

kwalifikowanych wystawców kart kredytowych oraz niektórych podmiotów wspólnego 

inwestowania. Wśród produktów wyłączonych spod obowiązku raportowania znajdują 

się m.in. rachunki związane z oszczędzaniem emerytalnym lub inne rachunki, 

korzystające z udogodnień podatkowych, niektóre umowy ubezpieczenia na życie, 
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rachunki masy spadkowej, powiernicze oraz rachunki, na których składane są depozyty 

sądowe. 

Należy podkreślić, iż możliwość objęcia danego podmiotu treścią Załącznika II ma dla 

tego podmiotu jedynie pozytywne skutki, związane z wyłączeniem obowiązku 

przekazywania informacji, a tym samym m.in. ponoszenia kosztów dostosowań 

administracyjno-informatycznych.  

Zawarcie Uzgodnień Końcowych, towarzyszących Umowie FATCA, związane jest 

przede wszystkim z koniecznością określenia statusu polskich instytucji finansowych 

w okresie po 1 lipca 2014 r. (tj. datą rozpoczęcia stosowania ustawy FATCA w USA) 

a przed ratyfikacją i implementacją w Polsce Umowy FATCA. W tym zakresie 

Uzgodnienia Końcowe stanowią zobowiązanie polityczne do traktowania polskich 

instytucji jako pochodzących z kraju, który zawarł IGA, mimo iż nie doszło jeszcze do 

formalnego wejścia w życie tej umowy. Uzgodnienia odnoszą się ponadto – na życzenie 

strony polskiej – do wyjaśnienia dwustronnie sposobu interpretacji niektórych 

postanowień Umowy FATCA, co do których strona amerykańska nie wyrażała 

gotowości odniesienia się w inny sposób w części głównej Umowy oraz Załącznikach.  

Uzgodnienia Końcowe mają zatem na celu ustalenie, iż samo podpisanie Umowy 

FATCA zagwarantuje polskim instytucjom finansowym uprzywilejowany status 

i niepodleganie dodatkowemu opodatkowaniu od dochodów ze źródeł w USA do czasu 

wejścia Umowy w życie. Ponadto postanowienia te precyzują stosowanie Umowy 

FATCA w zakresie uzyskiwania przez instytucje finansowe numeru nadawanego przez 

amerykańską administrację skarbową, kwestię uznawania produktów IKE oraz IKZE za 

spełniające wymagania określone w Załączniku II, a także postanowienie 

umożliwiające objęcie Polski postanowieniami klauzuli największego uprzywilejowania 

w stosunku do Załącznika II, jeżeli USA przyznają takie szersze uprawnienie 

jakiemukolwiek innemu państwu.  

8. Skutki wejścia w życie Umowy 

Skutki finansowe 

Wejście w życie Umowy FATCA oznacza konieczność poniesienia kosztów 

dostosowań informatycznych przez administrację podatkową związanych 

z pozyskiwaniem od instytucji finansowych informacji określonych Umową oraz 

wymianie ich z USA. Szacuje się, iż koszt ten może odpowiadać kosztowi działań 
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projektowych zmierzających do przygotowania polskiej administracji podatkowej do 

wymiany informacji w zakresie dyrektywy 48/2003/WE w sprawie opodatkowania 

dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (w 2006 r. przyjęto na ten cel 

kwotę ok. 300 000 zł, jako koszt niezbędnego sprzętu oraz oprogramowania). 

Skutki społeczne i gospodarcze 

Umowa międzynarodowa korzystnie wpłynie na możliwość działania polskich PIF 

jednocześnie zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz wymogami FATCA, a także 

zabezpieczy je przed podleganiem dodatkowemu opodatkowaniu od dochodów 

uzyskanych ze źródeł w USA. Zawarcie Umowy zapobiegnie również konieczności 

zawierania indywidualnych umów z IRS i w konsekwencji, ryzykom z tym związanym. 

Zawarcie Umowy FATCA skutkować będzie wprowadzeniem jednolitych 

skonkretyzowanych obowiązków (zasad) raportowania przez polskie instytucje 

finansowe podlegające FATCA, co zrównuje ich sytuację prawną w tym zakresie. 

Umowa związana jest z wystąpieniem kosztów po stronie instytucji finansowych, 

związanych ze stworzeniem systemów i procedur identyfikacji amerykańskich 

rachunków raportowanych. Brak jest natomiast danych na temat skali tych kosztów. 

Wysokość ich – dla konkretnej instytucji finansowej – może być również uzależniona 

od zasad wdrożenia FATCA przez międzynarodową grupę kapitałową, do której dana 

instytucja należy.  

Skutki polityczne 

Umowa będzie ważnym krokiem w kierunku dalszego rozwoju dwustronnej współpracy 

podatkowej z USA. Standard wymiany informacji, określony w Umowie FATCA jest 

obecnie przedmiotem zaawansowanych prac na forum OECD oraz UE, jako docelowy 

model międzynarodowej wymiany informacji podatkowych.  

Skutki prawne  

Umowa będzie mieć wpływ w szczególności na zakres postępowania instytucji 

finansowych, określony przepisami prawa bankowego, regulacji dotyczących 

działalności ubezpieczeniowej, funduszy inwestycyjnych oraz ochrony danych 

osobowych.  

Umowa FATCA spowoduje konieczność dokonania zmian legislacyjnych. 

Rozstrzygnięcia legislacyjnego będą wymagały kwestie dotyczące udostępniania 
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danych osobowych, a ponadto informacji objętych tajemnicą bankową, jak również 

tajemnic chronionych przepisami innych ustaw dotyczących funkcjonowania rynku 

finansowego. Ponadto zaimplementowania będą wymagały także przepisy o charakterze 

„technicznym”, określające zasady współpracy właściwych organów z uczestniczącymi 

w systemie instytucjami finansowymi, określające m.in. zakres przedmiotowy (katalog 

danych, ich strukturę, częstotliwość przekazywania) i podmiotowy (katalog podmiotów 

obowiązanych, wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za przekazywanie informacji do 

USA itp.). 

Postanowienia Umowy nie są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Jak wskazano 

wcześniej, celem Umowy jest m.in. usunięcie wątpliwości prawnych związanych ze 

stosowaniem krajowych i wspólnotowych przepisów o ochronie danych osobowych. 

9. Tryb związania się przez Rzeczpospolitą Polską Umową 

Umowa ma rangę umowy międzypaństwowej. 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 Umową nastąpi w drodze ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną 

w ustawie, ponieważ Umowa ta spełniać będzie 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.). Procedura ratyfikacji za zgodą wyrażoną w ustawie została 

przewidziana z uwagi na elementy Umowy, które dotyczą spraw uregulowanych 

w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy. Ponadto należy stwierdzić, iż 

proponowany tryb związania się Umową, tj. ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną 

w ustawie, jest analogiczny do trybu przyjętego w przypadku Konwencji o wzajemnej 

pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 

25 stycznia 1988 r., która reguluje kwestie wymiany informacji podatkowych. 

10. Podmioty prawa krajowego, których dotyczy Umowa 

Minister Finansów będzie sprawował nadzór nad realizacją Umowy. 

Przepisy Umowy będą miały zastosowanie do organów polskiej administracji 

podatkowej stosujących postanowienia Umowy w stosunkach gospodarczych pomiędzy 

Rzecząpospolitą Polską a USA. Postanowieniami umownymi związane będą również 

polskie instytucje finansowe, w tym w szczególności: 

– banki, 
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– fundusze inwestycyjne, 

– fundusze powiernicze, 

– zakłady ubezpieczeń. 

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

Następujące akty prawne są związane z przedmiotową Umową: 

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

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

– 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, 

– ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, 

– ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 

– ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

– ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, 

– ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych. 
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